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1. ARAŞTIRMA HAKKINDA GENEL BİLGİ 
 

Araştırmalara göre, her yıl insan tüketimine yönelik gıdaların yaklaşık 1/3'ü, üretimleri ve 

bertarafları için kullanılan enerji, su ve kimyasallarla birlikte çöplüklerde son bulmaktadır. Gıda 

israfı terimi, gıda endüstrisinden başlayarak nihai tüketici tarafından pişirilecek yemeğe kadar her 

seviyede gıdanın atılmasını ifade eder. Gıda israfı sadece etik ve ekonomik bir mesele olmakla 

kalmayıp aynı zamanda sınırlı doğal kaynakların çevreye zarar vermesine de neden olmaktadır.  

Gıda israfı giderek daha politik ve sosyal bir hal alan küresel bir sorundur ve hayatımızın pek çok 

sektöründe muazzam etkileri vardır. 

 

Kaynak: foodwastestats.com 

Çöp sahalarında son bulan gıdalar sadece tüketicinin öncelikle ödediği paranın boşa gitmesiyle 

bağlantılı değildir. Tüketicinin satın aldığı her gıdanın arkasında, gıdanın üretim hattı boyunca 

geçmesi gereken birçok aşama ve çoğu zaman ülkeler vardır. Gıda israfı sadece seçilen üretim, 

yeniden dağıtım ve dağıtım teknolojisine bağlı değildir, aynı zamanda tüketiciler tarafından 

yapılan nihai tüketimden de önemli ölçüde etkilenir. Bu nedenle, üretimi tüketimden ayırmak 

mümkün değildir ve tedarik zinciri ekonomisinin ilk aşamalarından itibaren etkiyi dikkate almak 

zorundayız. Ayrıca gelişmiş ülkelerdeki gıda israfı fiyatlandırma politikasını da etkilemektedir. Gıda 

stoklarının fiyat seviyesindeki artış taleple güçlü bir şekilde bağlantılıdır ve bu da daha yüksek atık 

seviyelerine sahip olduğumuzda önemli ölçüde artar. Sonuç olarak, gıda için daha fazla para 

harcamayı göze alamayan asgari gelirli insanlar en fazla risk altında olanlardır. 

Gıda israfının çevresel etkilerine gelince, gıdanın sadece yetiştirilmesi için değil aynı zamanda 

hasat edilmesi, taşınması, paketlenmesi ve dağıtılması için harcanan tüm enerji, su ve diğer değerli 

kaynakların israfını da göz önünde bulundurmalıyız. Buna ek olarak, tüketilmeyen ve çöplüklerde 

son bulan gıda üretiminin çevre ve küresel ısınma üzerinde önemli bir etkisi vardır. Gıda atıkları 

ayrışarak karbondioksitten 21 kat daha güçlü bir gaz olan zararlı metan üretmektedir. Ayrıca, 

yaşanabilir bölgelerden uzakta bulunan alanlara atık boşaltma ihtiyacı, egzoz gazlarından 

kaynaklanan emisyonlar nedeniyle uzun vadede çevreyi önemli ölçüde etkileyen büyük miktarda 

yakıt gerektirir. 
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Kaynak: foodwastestats.com 

Avrupa Komisyonu, AB ülkeleriyle birlikte, 2030 yılına kadar gıda israfıyla mücadele konusunu çok 

ciddiye alarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 12.3'e ulaşmaya kararlıdır. Gıda israfını azaltarak, 

yediğimiz gıdaları üretmek için kullandığımız kaynakları azaltabiliriz. Gıda atıklarımızı yönetme 

biçimimizde daha verimli olursak, insan tüketimi için gıda tasarrufu sağlarken, paradan tasarruf 

edebilir ve gıda üretimi ve tüketiminin çevresel etkisini en aza indirebiliriz. 

ZERO WASTE (Sıfır Atık) projesi, faydalı eğitim materyalleri aracılığıyla okul öğretmenlerini gıda 

israfının sosyal, çevresel ve mali sonuçları hakkında bilgilendirmeyi ve eğitmeyi amaçlamaktadır. 

Ortaklık aynı zamanda bunu azaltmak için en iyi uygulamaları da sağlayacaktır. Bu amaçlar 

doğrultusunda, projenin ilk sonucu, tüm projenin üzerine inşa edileceği bilgi temelini tanımlamayı 

amaçlayan bir araştırmadan oluşuyordu; bu nedenle, ortak çalışmamızın amacı, okulların Gıda 

atığı konusunu oluştururken ve yönetirken karşılaştıkları ihtiyaçlar ve zorluklar hakkındaki mevcut 

literatürü belirlemekti. Araştırma aynı zamanda halihazırda hem öğretmenlerin hem de 

öğrencilerin kullanımında olan materyalleri nasıl iyileştirebileceğimizi ve geliştirebileceğimizi 

keşfetmeyi hedefliyordu, ancak daha da önemlisi, eğitimcilerin ve öğrencilerin Gıda atığı yönetimi 

alanındaki temel ihtiyaçlarının karşılanması için yeni materyalleri (kaynaklar, araçlar ve 

enstrümanlar) nasıl tasarlayabileceğimizi bulmak istedik.  

Ortaklığa dahil olan 7 ülkeyi (Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, İspanya, İtalya ve GKRY) 

temsil eden ortaklar sadece masa başı araştırması değil, aynı zamanda yapılandırılmış bir ankete 

dayalı saha araştırması da yürüttüler. Daha önce bahsedilen aracın amacı, projenin birincil hedef 

grubu olan ortaöğretim düzeyindeki öğretmen ve öğrencilerden doğrudan veri toplamaktı. 

Toplam 10 soru içeren 3 bölümden oluşan anket, her ortak kurum tarafından en az 25 öğrenci ve 

15 öğretmene uygulanmıştır. 
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Balkan Bridge - BULGARİSTAN 
 

Sıfır Atık projesi kapsamında Bulgaristan’daki orta okulların Gıda Atık Yönetimi alanında karşılaştığı 

ihtiyaçları ve zorlukları belirleme amacına sahiptir. Proje Sonucunun önde gelen ortakları 

tarafından sağlanan model izlenerek hem masa başı hem de saha araştırması yapılmıştır. 

Tanımlanan hedef grup, Okul Eğitimindeki öğrenciler (25) ve öğretmenlerdir (15), toplamda en az 

40 katılımcı. Seçilen alan araştırması yöntemi, tümü Bulgarca'ya çevrilmiş toplam 10 sorudan 

oluşan 3 bölümden oluşan bir ankettir (1. bölüm - genel bilgi; 2. bölüm - araştırma konularıyla ilgili 

3. - yalnızca öğretmenler için özel sorular), hepsi Bulgarca'ya çevrilmiştir. 

 

Balkan Bridge (Balkan Köprüsü)'in araştırma metodolojileri alanındaki uzmanları ve ilgili 

teknisyenler, Google From çevrimiçi aracı tarafından tasarlanan bir anket geliştirdi. Anket, çoktan 

seçmeli ve onay kutusu yanıtlarını (kapalı sorular) ve kısa yanıtlar için alan sağlayan açık soruları 

içerir. Anketten elde edilen veriler, sonuçları en ulaşılabilir şekilde göstermeyi amaçlayan görsel 

olarak zenginleştirilmiş diyagramlar ve çizelgeler halinde sunulmaktadır. 

Masa başı araştırması, Balkan Bridge teknik ekibinin nihai tasarım ayarlamaları ile Proje Sonucu 

Lider ortağı(Romanya) tarafından sağlanan şablonlara dayalı olarak Balkan Bridge’in araştırma 

uzmanları tarafından gerçekleştirildi. Ulusal program rehberleri, makaleler ve STK'ların web 

siteleri gibi ilgili kaynaklara araştırma kapsamında başvurulmuştur. 

Center for Social Innovation- GKRY 
 

ZERO WASTE (SIFIR ATIK), okul öğretmenlerini gıda israfının sosyal, çevresel ve finansal sonuçları 

ve bunu azaltmak için en iyi uygulamalar hakkında eğitmek için bir eğitim materyali geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. Bu amaçlar için, Proje Sonucu 1, her ortak için bir masa başı ve saha 

araştırmasının uygulanmasının yanı sıra Okul Eğitiminde Gıda Atığı Yönetiminin İhtiyaçları ve 

Zorlukları hakkında ZERO WASTE (SIFIR ATIK), Avrupa Sentez Raporunun geliştirilmesini gerektirir. 

Masa başı araştırması, gıda atığı sorununu tanımlamak, son ulusal istatistikleri ve ayrıca ulusal 

düzeyde eğitimde gıda atığı yönetimini sunmak için kurulmuştur. Saha araştırması, ortaöğretim 

düzeyindeki en az 15 öğrenci ve 15 öğretmene yönelik, gıda israfı ve gıda atığı yönetimi 

konusundaki anlayışları ve kişisel deneyimlerine dayalı bir yapı anketine dayalı olarak 

gerçekleştirilmiştir. GKRY'de Anket, Haziran 2022'de Google Formlar'ı kullanarak çevrimiçi bir 

anketi tamamlayan 46 katılımcı arasında gerçekleştirildi. Toplam 46 katılımcının 30'u öğretmen, 

16'sı ise 12-15 yaş arası öğrencilerdi. 

Dot2Dot & Innovation Hive - YUNANİSTAN 
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ZERO WASTE (SIFIR ATIK) Projesinin uygulanması sırasında ortaklar, önceki ilgili çalışmalara, 

mevcut literatüre, AB becerileri panoramasına ve AB mevzuatına dayalı olarak nitel ve nicel 

araştırma yöntemleri ve araçları geliştirdi. Araştırmanın kapsamı, 6 Avrupa ülkesinde (Romanya, 

Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, İspanya, İtalya ve GKRY) orta okullarda gıda atık yönetimi ile ilgili 

boşlukları belirlemek ve ihtiyaçları belirlemekti. 

Yunanistan'da Innovation Hive ve Dot2Dot, okulların Gıda israfı konusunu oluşturma ve 

yönetmede karşılaştıkları ihtiyaçlar ve zorluklarla birlikte yeni materyal geliştirme veya mevcut 

materyalleri iyileştirme ihtiyaçları hakkında mevcut literatürü araştırdı. Aynı zamanda, literatür 

taraması ile birlikte, eğitim materyali ve öğrenim için en uygun formatı belirlemek amacıyla 

Yunancaya çevrilen ve birincil hedef gruba (ortaöğretim düzeyindeki öğretmenler ve öğrenciler) 

dağıtılan yapılandırılmış bir anket uygulaması gerçekleşitirmiştir. 

Masa başı araştırmasındaki ana başlıklar, gıda israfının ekonomik ve çevresel etkisi, gıda israfı 

sorununa karşı ulusal stratejinin tanımı ve farkındalık yaratmak için özel girişimlerin rolü, 

Yunanistan'da istatistiksel sonuçların toplanmasındaki zorluklar ve mevcut literatürün eksikliğiydi.  

Anketin Orta okullarda 27 öğrenciye ve 16 öğretmene uygulanması yoluyla yapıldı. Saha 

araştırması, ilginç bulgular elde etmeyi başardı, örneğin, Yunan Orta öğretiminde gıda israfının 

anlamı ve bu konunun nasıl yönetileceği konusunda önemli bir bilgi boşluğu var. Ayrıca, 

katılımcıların çoğu, gıda atığı yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitime katılmadıkları için gıda atığı 

yönetimi hakkında bilgi edinmek için kaynak yaratılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. 

Petit Pas Aps - ITALYA 
 

Bu araştırma, okullarda bu konunun yönetimine özellikle odaklanarak İtalya'daki gıda israfına 

ilişkin durumu hakkında bir rapor oluşturmayı amaçlamaktadır. Amacı, birincil ve ikincil verilerin 

toplanmasına odaklanarak, gıda israfını sınırlamaya çalışmak için ulusal düzeyde doğan girişimleri 

ve okulların öğrencileri gıda atığı sorunu ve çevre üzerindeki etkisi hakkında eğitmek için aldığı 

önlemleri analiz etmektir.  

Okulların Atık gıda konusunun oluşturulmasında ve yönetilmesinde karşılaştıkları ihtiyaç ve 

zorlukların yanı sıra yeni materyaller geliştirme veya mevcut materyalleri iyileştirme ihtiyaçlarını 

belirlemek için aşağıdaki üç aşamalı araştırma yaklaşımı uygulandı: 

1. Ulusal kaynaklardan veri toplanması. 

Veri toplama, görüşme sorularını motive etmek için ikincil bir araştırma yöntemi olarak bir ön 

literatür taraması yapmayı içerir. Literatür taraması, politika çerçevesini, öğrenciler için 

hükümleri, eğitimciler ve öğretmenler için hükümleri ve ulusal raporlardan, araştırma 

çalışmalarından ve ayrıca ulusal yasalar ve verilerden edinildiği üzere gıda atığı yönetiminde 

öğrenme ve eğitimi destekleme girişimlerini kapsıyordu. Bu verilere dayanarak, ön büro 
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araştırmasına yardımcı olmak için yanıt veren ortaöğretim düzeyindeki öğretmenler ve öğrenciler 

için görüşme soruları formüle edilmiştir. 

2. Ulusal kaynaklardan veri toplama 

Birincil araştırma yöntemleri, görüşmeler yoluyla yürütülür ve ardından ulusal düzeyde ikincil 

masa başı araştırması yapılır. 

3. Kapsayıcı ulusal raporun derlenmesi 

Toplanan verilere dayanarak, analiz, kilit noktaların vurgulanması, sonuçların çalışma hedeflerine 

ulaşmak için sıralanması ve sonuçların ve önerilerin formüle edilmesi için bu sonuçların 

yapılandırılmasıyla tamamlandı. 

Verilerin kökeni 

Birincil veriler, projenin birincil hedef grubuna yönelik anketler yoluyla toplanırken, ikincil veriler 

iç (kurum içi) ve dış (kurum dışı) kaynaklardan elde edilmiştir. 

ZEROWASTE masa başı araştırması için, daha önce ortaya çıkan sorunlara yanıt sağlamak için dış 

kaynaklar araştırıldı. Verilerin çok daha fazla çeşitliliğe sahip olması ve kaynakların çok daha fazla 

olması nedeniyle dış verileri toplamak daha zor olmuştur. Bunu ele almak için, on yıldan eski 

olmayan yayınlara odaklanarak bu araştırmayla en alakalı birkaç kaynak belirledik: 

● Ulusal politika çerçeveleri ve yönergeleri 

● Ulusal raporlar 

● Yıllık raporlar ve diğer nüfus sayımı verileri 

● Veritabanları 

● İlgili ders kitapları 

● Ulusal projeler 

● Yerel gazeteler 

Bu kaynaklara, Google gibi arama motorları ve ortakların erişebildiği tüm eğitim veritabanları 

kullanılarak erişilebilir. Bu kadar geniş bir kaynak seçiminin dahil edilmesinin nedeni, çeşitli 

paydaşlar ve ülkeler arasında farklı şekilde anlaşılan karmaşık bir konunun yeterli kapsamının 

olmasını sağlamaktır. 

Ulusal alanda yapılan araştırma, öğrencilerin ve öğretmenlerin gıda atığı ve gıda atığı yönetimi 

konusundaki bilgi düzeylerini test etmek ve bu temayla ilgili günlük alışkanlıklarını araştırmak, 

nasıl yapılacağına dair öneriler toplamak için görüşülen alan araştırması ile desteklenmiştir. 

ülkelerindeki/şehirlerindeki gıda atıklarını yönetmek. 
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Liceul Teoretic “Marin Preda” - ROMANYA 
 

 Bu araştırma, Erasmus+ projemizin başlangıç noktasıydı ve tüm projenin üzerine inşa 

edileceği bilgi temelini tanımlamayı amaçlıyordu; Ortak çalışmamızın amacı, okulların Gıda israfı 

konusunu oluşturma ve yönetme konusunda karşılaştıkları ihtiyaçlar ve zorluklarla ilgili mevcut 

literatürü belirlemekti. Araştırma aynı zamanda hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin 

kullanımına açık olan materyalleri nasıl iyileştirebileceğimizi ve geliştirebileceğimizi keşfetmeyi 

hedefledi, ancak daha da önemlisi, yeni materyalleri (kaynaklar, araçlar ve araçlar) nasıl 

tasarlayabileceğimizi öğrenmek istedik. Gıda atık yönetimi alanında eğitimcilerin ve öğrencilerin 

temel ihtiyaçlarının karşılanmış olması. Ortaklığa dahil olan 7 ülkeyi temsil eden ortaklar, yalnızca 

masa başı araştırması değil, aynı zamanda yapılandırılmış bir ankete dayalı bir saha araştırması da 

gerçekleştirdiler. Daha önce bahsedilen aracın amacı, projenin birincil hedef grubundan doğrudan 

veri toplamayı amaçlamaktaydı: orta öğretim düzeyindeki öğretmenler ve öğrenciler. 

İlk araştırma türü söz konusu olduğunda (masa araştırması), Rumen ortak Liceul Teoretic “Marin 

Preda”, tartışılan konuyla ilgili mevcut literatürün derinlemesine bir analizini yaptı. Kanunlar, 

yürürlükteki ulusal yönetmelikler, stratejiler, metodolojiler, Gıda atık yönetimi uzmanlarına ait 

ilgili ve ilgili bakış açıları, çevrimiçi raporlar ve veri tabanları, iyi uygulama örneklerine başvurduk. 

Bir sonraki bölümde, bulgularımızın ayrıntılı bir sunumu olacaktır. Alan araştırması ile ilgili olarak 

lisemize mensup 25 öğrenci ve 15 öğretmene yapılandırılmış anket uygulanmıştır. Ankete katılan 

öğrenciler 14-19 yaş arası olup, hem kırsal hem de kentsel alanlardan gelmektedirler ve profili 

farklı olan sınıflarda (insancıl veya bilim odaklı uzmanlıklar) öğrenim görmektedirler. Soruları 

cevaplayan öğretmenler çeşitli öğretim deneyimine sahiptir, farklı dersler verirler (biyoloji, 

matematik, kimya, Rumence, yabancı diller, tarih, bilişim ve fizik). 

Romanya ile ilgili olarak, projemizin bir parçası olarak gerçekleştirilen araştırma aşağıdaki 

sonuçlara yol açmıştır: Gıda israfına karşı mücadelede eylemlere rehberlik etmesi amaçlanan 

birkaç ulusal belge ve yönetmelik bulunmaktadır; ayrıca gıda israfını azaltmak için özellikle özel 

şirketlerden ilgi ve meşguliyet var; ancak STK'lar, okullar, özel kuruluşlar tarafından başlatılan yerel 

veya bölgesel projelerin sınırlı sonuçları vardır. Sonuç olarak, bulgularımıza göre, daha pratik 

müdahalelere, somut eylemlere ve bu alanda sorumlulukları olan tüm aktörler arasında daha iyi 

bir işbirliğine kesinlikle çok yer ve ihtiyaç vardır. 

 

GEINNOVA - İSPANYA 
 



 

 

 

 

11 

 

Bu araştırmanın amacı, İspanya'da özellikle öğretmenler ve öğrenciler arasında gıda atığı ve atık 

gıda yönetimini çevreleyen anlayış ve alışkanlıkları araştırmaktır. 

Nitekim birinci bölümde, AB ve ulusal veri toplama, politikaların gözden geçirilmesi, ulusal 

stratejiler, ulusal yasalar, AB gündemi ve AB önceliklerine odaklanan masa başı araştırması 

yapılmıştır. Metodoloji olarak, öncelikle İspanya devlet web sitesi, ulusal çevrimiçi veri arşivi, 

bilimsel makaleler, araştırma, ulusal ve yerel gazeteler aracılığıyla bilgi ve veriler toplanmıştır. 

Toplanan verilerden gıda atık yönetimi mevzuatı, uygulamaları ve girişimleri açısından İspanya'nın 

durumu sunulmuştur. 

İkinci kısım için, saha araştırması yapılmıştır (birincil kaynaklar): çevrimiçi anket, Geinnova ağı 

aracılığıyla ulaşılan farklı liseler arasında dağıtılmıştır ve tamamı ikamet eden 15 profesör ve orta 

öğretimde 27 öğrenci olmak üzere toplam 42 katılımcı tarafından doldurulmuştur. ispanyada. Bu, 

gıda israfının ve yönetiminin nasıl kavramsallaştırıldığını ve hangilerinin gelecek nesilleri duyarlı 

hale getirmek için en iyi araçlar olarak kabul edildiğini somut olarak anlamak için yararlı bir araç 

olmuştur. 

Geleceğin Eğitimi Derneği - GED - TÜRKİYE 
 

Bu araştırma, Sıfır Atık Projesi doğrultusunda Türkiye'de insanların gıda atığı yönetimine ilişkin algı 

ve davranışlarının mevcut durumunu ve ayrıca öğretmen ve öğrencilerin gıda atığı yönetimi 

konusundaki bilgi ve becerilerini anlamayı amaçlamaktadır. Bu bilgiyi bulma metodolojisi, masa 

başı araştırmasına ve saha araştırmasına dayanmaktadır. 

Ülke bazlı masa başı araştırma, mevzuat ve stratejiler açısından Türkiye'deki mevcut duruma, ilgili 

girişimlere, gıda israfı ve gıda atığı yönetimine ilişkin mevcut istatistiksel verilere odaklandı. Birinci 

bölümün ana kaynakları daha çok devlet istatistik verilerinin sağladığı verilere, bu alandaki 

girişimlerin araştırmalarına ve akademik araştırmalara dayanmaktadır. Gıda atığı yönetimi 

nispeten yeni bir kavram olduğu için uygulanan yönetmelik ve kanunlar halen küçük değişikliklere 

tabi tutulmaktadır ancak masa başı araştırmaları en güncel olanları sunmaktadır. 

Bu araştırmanın ikinci kısmı, doğrudan projenin hedef grubundan gelen verilerdir. Öğretmenlerle 

yapılan anket, Mayıs ve Haziran 2022'de Türkiye'deki çoğu ortaokuldan 28 öğretmen ve 90 

öğrencinin katılımıyla uygulanmıştır. Ankete katılan okul sayısı 12'dir. Bu anketler aracılığıyla 

öğrencilerin ve öğretmenlerin yemek israfı konusundaki bilgi düzeyleri ve yönetimi araştırılmıştır. 

Ayrıca bu tema ile ilgili günlük alışkanlıkları, okullarında yemek israfını nasıl yönetecekleri ve içeriği 

eğitimlere nasıl yerleştirecekleri konusunda öneriler toplamaları incelenmiştir. 
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2. MASA BAŞI ARAŞTIRMASI SONUÇLARI 

 

Balkan Bridge – BULGARİSTAN 
 

2.1. Atık Gıda Sorunu 
Gıda atığı yönetimi ve mevcut özel kuruluşların girişimleri hakkında mevcut ulusal strateji / 

politikalar / yasal çerçeve 

Hedef 

Bulgaristan, 2030 yılına kadar perakende ve tüketici düzeyinde kişi başına gıda israfını yarıya 

indirmek ve gıda üretimi ve tedarik zincirleri boyunca gıda kayıplarını azaltmak için Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefi 12.3'ü karşılamaya kararlıdır. Gıda israfının önlenmesi ve azaltılmasına yönelik 

ulusal program (20221-2026), 2026 yılına kadar gıda israfını %25 oranında azaltmak için bir ara 

hedef de belirlemektedir. 

Önlemler 

Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Su Bakanlığı ve Ulusal İstatistik Enstitüsü, ulusal gıda atık 

düzeylerini izleme sorumluluğunu paylaşıyor. 

Ulusal iklim değişikliği uyum stratejisi ve eylem planı, gıda kayıpları da dahil olmak üzere iklim 

değişikliği nedeniyle tarım sektörünün kırılganlıklarını ele almaktadır. 

Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Su Bakanlığı ve Ulusal İstatistik Enstitüsü, ulusal gıda atık 

düzeylerini izleme sorumluluğunu paylaşıyor. 

Ulusal iklim değişikliği uyum stratejisi ve eylem planı, gıda kayıpları da dahil olmak üzere iklim 

değişikliği nedeniyle tarım sektörünün kırılganlıklarını ele almaktadır. 

Eylem:  

Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Su Bakanlığı, Ulusal İstatistik Enstitüsü ve Bulgaristan 

Gıda Güvenliği Ajansı, gıda atık dosyasının ulusal düzeyde ele alınması sorumluluğunu 

paylaşmaktadır. 

Ulusal Atık Yönetimi Planı (2021-2028), bir gıda israfını önleme programı da dahil olmak üzere 

2021'de kabul edildi. 

Gıda israfının önlenmesi ve azaltılmasına yönelik ulusal bir program taslağı (2021-2026), gıda 

sektöründeki bakanlıklar, ajanslar, şube kuruluşları ve derneklerin yanı sıra gıda bankalarını içeren 

kurumlar arası bir çalışma grubu tarafından bir araya getirilmiştir. Ulusal programa, sorumlu 

kurumların yanı sıra uygulama için son tarihleri belirleyen bir eylem planı eşlik eder. 
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Ulusal program, 7 Ekim 2021 tarihli Bakanlar Kurulunun 700 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. 

Ulusal programın operasyonel hedefleri şunlardır: 

● gıda atığı verileri için ulusal bir veri tabanı oluşturmak; 

● gıda israfını önlemek ve azaltmak için gıda üretim, işleme ve dağıtım tesislerini desteklemek; 

● tüketici davranışlarını ve gıdaya yönelik tutumlarını değiştirmek; 

● gıda tedarik zincirinin tüm aşamalarında gıda kaybı ve israfı önleme tedbirlerini uygulamak; 

● Yenilebilir fazla gıdanın insan tüketimi için ihtiyacı olan insanlara yeniden dağıtımını iyileştirmek. 

Ulusal program, gıda kaybının ve israfının kaynağında önlenmesine ve fazla gıdanın insan tüketimi 

için yeniden dağıtılmasına öncelik vermektedir. Bulgar Gıda Kanunu, gıda yeniden dağıtım 

faaliyetleri için genel gereklilikleri ortaya koymaktadır. Gıda bankaları için özel gereklilikler ve 

faaliyetlerini kontrol etmek için 2021'de bir Yönetmelik kabul edildi. 

Ulusal programın eylem planı, gıda işletmecilerinin 'son kullanma' ve 'son kullanma tarihi' 

işaretlerini doğru bir şekilde kullanmalarını teşvik edecek eylemleri içermektedir. Tüketicilerin 

tarih işaretlemenin anlamını anlamasını artırmaya, kozmetik standartlarını karşılamayan meyve 

ve sebzelerin tüketimini teşvik etmeye, öğretmenler için gıda atığı konusunda eğitim materyalleri 

geliştirmeye yönelik eylemlerle birlikte, bilinçlendirme faaliyetleri ulusal programın kilit bir eylem 

koludur. ve öğrenciler. 

Bulgaristan, gıda tedarik zincirindeki tüm aktörleri ve kamu yetkililerini bir araya getirerek, 

gönüllülük temelinde işbirliği yapmak ve ulusal programın uygulanmasına yardımcı olmak için Gıda 

Kaybı ve İsrafı Ulusal Platformu kurmayı amaçlıyor. Üyelerden bir İşbirliği Mutabakatına uymaları 

istenecektir. 

İlkokul (2019-2020) için bir pilot proje kapsamında, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansından 

uzmanlar 3. ve 4. sınıf öğrencilerine evde ve okulda gıda israfını önleme konusunda eğitim verdi. 

Maalesef proje, Covid-19 pandemisi ve sınıfların sanal formatı nedeniyle aksadı. 

“Bulgaristan'da Sürdürülebilir Gıda Tüketimi” konulu Dördüncü Yuvarlak Masa Toplantısı, Ulusal 

ve Dünya Ekonomisi Üniversitesi – Sofya'nın “Bulgaristan'da Sürdürülebilir Gıda Tüketimi” projesi 

ile sağladığı mali destekle Eylül 2021'de Ulusal ve Dünya Ekonomisi Üniversitesi'nde 

gerçekleştirildi. (NID-NF-18/2021). Kurumlardan, akademiden, STK'lardan ve iş dünyasından 

uzmanlar, gıda sisteminin sürdürülebilirliği, sağlıklı ve güvenli gıda sağlanması, gıda israfının 

azaltılması, Bulgaristan'da sürdürülebilir gıda tüketimi uygulamalarının uygulanmasına ilişkin 

politikalar ve mevzuat hakkında görüşlerini sundular. 

Filibe'deki Gıda Teknolojileri Üniversitesi, Bulgaristan'daki CROSS-KIC EIT REGIONAL EXECUTIVE 

ACADEMY ile işbirliği içinde, Aralık 2021'de bazı güncel konuları kapsayan 2 günlük çevrimiçi atölye 

çalışması düzenledi: Tarladan Çatala Stratejisi, Döngüsel Ekonomi, Gıda kaybının önlenmesi ve 
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azaltılması, Yiyeceklerin yeniden dağıtımı. Faydalı bilgi alışverişi ve güncel bilgiler gerçekleştirildi, 

iyi uygulamalar sunuldu. 

Etkinlikler 

Bulgaristan Yiyecek İçecek Derneği İcra Direktörü Iana Ivanova, UNWE Doğal Kaynaklar Ekonomisi 

Departmanı tarafından düzenlenen "Bulgaristan'da Sürdürülebilir Gıda Tüketimi" konulu 

Dördüncü Yuvarlak Masa toplantısına katıldı. 

Kampanyalar 

Gıda ve içecek üreticileri, çevrenin korunması ve doğal kaynakların teşviki için uygulamaların 

desteklenmesinde ve uygulanmasında öncü bir rol oynamaktadır. Ayrıca, mümkün olduğunca 

çevre dostu standartların ve metodolojilerin geliştirilmesini desteklerler. 

 

Kampanyalar ve olay incelemeleri: 

1. Coca Cola HBC Bulgaristan: Benim Yeşil Şehrim - Bulgaristan'daki Coca-Cola çalışanları 11 yılı 

aşkın bir süredir "Benim Yeşil Şehrim" kampanyasının bir parçası olarak çevreye katkıda 

bulunuyor. 2018'de girişim, %100 atık geri dönüşümü sağlamak için satılan her şişe veya kene 

eşdeğerinin geri dönüştürülmesine yardımcı olmak amacıyla 2030 yılına kadar Atıksız Dünya'nın 

küresel taahhüdünün bir parçası olarak gerçekleşti. https://bg.coca-

colahellenic.com/bg/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0

%BE -

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%BA%D0%

BE%D0%BB %D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/ 

2. Bulgar Coca Cola alkolsüz içecek endüstrisi, plastik ambalajını daha sürdürülebilir hale getirmeyi 

hedefliyor. Coca-Cola Company için sürdürülebilir kalkınma şarttır. Bu yöndeki çabalar, şirketin 

çeşitli içeceklerden oluşan eksiksiz bir portföyün sorumlu bir üreticisi olarak kendisini doğru 

şekilde geliştirmeye yönelik uzun vadeli stratejisinin bir parçasıdır. https://www.coca-

cola.bg/istorii/the-spot-promqnata-koqto-pravim-zaedno 

3. 17/09/21 tarihinde üç panelde yuvarlak masa toplantısı düzenlendi: "Sürdürülebilir gıda 

tüketimini teşvik etmeye yönelik mevzuat, politikalar ve girişimler", "Bulgaristan'da sürdürülebilir 

gıda modellerinin uygulanması ve gıda israfının azaltılması için iyi uygulamalar" ve Gençlik 

Oturumu. 

Yuvarlak masa toplantısının amacı, gıda sisteminin sürdürülebilirliği, sağlıklı ve güvenilir gıda 

sağlanması, gıda israfının azaltılması, etiket ihtiyacı, sürdürülebilir kalıpların empoze edilmesine 

ilişkin kamu politikaları ve kanunları konularında kurumlar, akademi, STK'lar ve işletmelerden 

uzmanların görüşleridir. Bulgaristan'da gıda tüketiminin sesi duyulacak. Etkinlikte, gıda 
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sistemindeki ekolojik geçiş ve Avrupa Yeşil Paktı ışığında Bulgaristan'da sürdürülebilir gıda 

tüketimini teşvik etme politikaları ve "tarladan çatala" stratejisi tartışıldı. 

Özel Kurumlar 

Girişimleri, gıda israfını azaltmayı amaçlayan çok sayıda ağ oluşturma etkinliği, geliştirilmiş 

uygulamalar ve önerilen günlük uygulamalardır. 

Stationzero.bg – Sıfır atıkla ilk mağaza 

Магазин Без опаковка – Sıfır atıkla ilk yiyecek ve bakkal dükkanı 

Blagichka – Sıfır Atık – Sıfır gıda atığı olan ilk restoran 

devrim 

Sıfır Atık Sofya 

tasarruflu koyun 

Фондация „Корен” - inisiyatifleri „Компостирай у дома: Градски експериментариум” gıda 

israfını azaltmak için kompost uygulamalarında büyük bir popülerlik kazanıyor 

Food Wave Sofia – Küresel “Food Wave”in Bulgar şubesi 

За Земята – STK 

Mobil Uygulama: https://foodobox.com/#  

Bu uygulama, dünya çapında popüler mobil uygulamalara dayanmaktadır - Too Good To Go, 

FoodForAll, Olio, FlashFood, Food Rescue US. FoodoBox, aksi takdirde çöp kutusuna atacak bir 

restorandan %40'a varan indirimle “sürpriz beni kutusu” yiyecek satın alma fırsatı sunuyor. Her 

kutunun karbon salınımını 2,5 kg'a kadar azalttığı tahmin edilmektedir. 

Bu tür uygulamalar, çok etkili gıda atığı yönetimi ile sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmanın 

çok verimli bir yolu olarak kabul edilmektedir. Bu, çöplüklerden kaynaklanan metan emisyonlarını 

azaltacak ve karbon ayak izini azaltacaktır. Gıdaların yetiştirilmesi, üretilmesi, taşınması ve 

satılmasıyla ilgili kirliliği önleyerek enerji ve kaynakları korur (gıda atıklarının taşınması ve ardından 

çöp sahasına atılmasından bahsetmiyorum bile). 

 

Gıda atığı ve gıda atığı yönetimine ilişkin ulusal istatistikler 

AB'de yılda yaklaşık 88 milyon ton gıda atığı üretiliyor ve buna bağlı maliyetlerin 143 milyar Euro 

olduğu tahmin ediliyor (FUSIONS, 2016). Üretilen toplam gıdanın tahmini %20'si kaybolur veya 

israf edilirken, 36,2 milyon insan her iki günde bir kaliteli yemek alamamaktadır (Eurostat, 2020). 

Bulgaristan 

https://foodobox.com/
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Yiyeceklerin çoğu haneler tarafından atılıyor - %54. Her Bulgar 70 kg çöp atıyor. yılda, AB'de ise 

kişi başına ortalama 173 kg'dır. 

● Evlerden kaynaklanan Gıda Atıkları 

● Üretim, ticaret, endüstriler ve hizmetlerden kaynaklanan Gıda Atıkları 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 yılında ülkedeki toplam gıda atığı miktarı 500 bin tona yakındır ve bunun yaklaşık %57'si evsel 

gıda atığıdır. 

İkincisinin sayısının, "ince fraksiyon" "4 cm"de (belediye atıklarının morfolojik analizi için Ulusal 

Metodolojide rapor edilen) içermesi beklenebilecek potansiyel gıda atığı miktarlarına dahil 

edilmediğine dikkat edilmelidir. ). 

 

Yukaridaki diyagramlar, Bulgaristan ve AB-28'deki sektörlere göre gıda atığı üretimine ilişkin 

verileri özetlemektedir (ortalama sonuçlar). 
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Hem ülkede hem de AB'de gıda israfının ana kaynağı haneler olup, bunu işleme sektörü ve gıda 

üretimi izlemektedir. 

Bu nedenle, herkesin oluşum kaynakları ve özellikle evsel nitelikteki ve gıda işleme ve üretiminden 

kaynaklanan gıda atıkları için gıda atık miktarını azaltmak gereklidir.\ 

Gıda atığı üretimine ilişkin karşılaştırmalı veriler, EC Ortak Araştırma Merkezi'nin "Döngüsel 

ekonomide israfı önleme: Stratejilerin ve sürdürülebilir hedeflerin analizi. Örnek gıda atığı ”2016 

raporunda sunulmaktadır. Aşağıdaki tablo, AB ve Bulgaristan'da kişi başına düşen gıda atığın 

oluşum oranını göstermektedir. 

Quantity of food waste  

Anket Yıl Kişi başı gıda atığı 

14 AB üyesi 2012 127 kg 

Bulgaristan 2016  94 kg 

 

2016 ülkesi için ortalama yıllık nüfus temelinde belirlenen Bulgaristan değeri, ankete katılan Üye 

Devletlerin ortalamasından daha uygundur, ancak gıda israfını önlemek için hedeflenen 

politikalara ve önlemlere ihtiyaç vardır. 

 

2.2. Eğitimde Atık Gıda Yönetimi 
Gıda atık yönetimi ile ilgili mevcut literatür 

Gıda israfı küresel bir sorun olduğu sürece, nispeten büyük miktarda mevcut literatür var. 

“Bulgaristan'da restoran yemek atıkları ve etkili yönetiminin belirleyicileri: Filibe'deki restoranlar 

için keşif amaçlı bir vaka çalışması” gibi makaleler ve Bulgaristan Ulusal ekolojik bakanlığından 

ulusal atık yönetim planını açıklayan belge, bu konuda ayrıntılı analizler içeren iyi literatür 

örnekleridir.  

Etkin gıda atığı yönetiminin temel unsurları restoranın gıda atığı yönetimidir, çünkü bu sektörün 

konuya önemli katkıları olduğu düşünülmektedir. “ Restoran yemek atıkları, dışarıda yemek yeme 

sıklığının arttığı geçiş ekonomilerinde önemli bir toplumsal zorluğu temsil ediyor. Bununla birlikte, 

bu bağlamda restoran yemek israfı sorunu, nedenlerinin ve etkilerinin anlaşılmasını engelleyen 

araştırılmaktadır. Bu makale, Güneydoğu Avrupa'da bir geçiş ekonomisi olan Bulgaristan'daki 

Plovdiv restoranlarında gıda atığı yönetimine ilişkin bir vaka çalışması ile bilgiye katkıda 

bulunmaktadır. Nitel araştırma merceğinden, restoran yemek israfının nedenlerini belirler ve 

azaltmaya yönelik yönetimsel yaklaşımları araştırır. Çalışma, restoran yemek atıklarının daha etkin 

yönetiminde hedeflenen hükümet desteğinin hayati rolünü vurgulamaktadır. Hükümet, restoran 

işletmecilerini büyük gıda atığı akışlarının nasıl ölçüleceği ve karakterize edileceği konusunda 
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eğitmelidir. Ayrıca, yerinde gıda ayırma ve geri dönüşümü kolaylaştırmak için güvenilir atık 

toplama hizmetleri sağlamalıdır. Son olarak, müşterileri restoran yemek atıklarının en aza 

indirilmesine daha iyi dahil etmek için halkı bilinçlendirme kampanyaları geliştirilmelidir.” 

Atık gıda israfını azaltmak için ulusal stratejiye gelince, kısmen araştırılır. Bulgaristan Ulusal Ekoloji 

Bakanlığı'nın ulusal atık yönetim planını açıklayan belgesi, çoğunlukla endüstriyel atıkları ve neden 

olduğu kirlilik sonuçlarını içeren genel bir konu olarak atığa odaklanıyor. 

 

Gıda atığı yönetimi konusunda mevcut eğitim girişimleri 

Kelime arama bulmacaları, sınıfta açıklanan teknik terimleri hatırlamanıza yardımcı olacak basit, 

eğlenceli ve yenilikçi bir fikirdir. Her yaştan insan tarafından oynanabilir, herhangi bir dilde 

yapılabilir ve izleyiciye uyacak şekilde farklı karmaşıklık seviyelerinde yapılabilir. Zorluk, gizli 

kelimelerin sayısı ve türüne, kelime arama bulmacalarının sütun ve satır cinsinden boyutuna ve 

bulunacak kelimelerin bir listesinin sağlanıp sağlanmadığına bağlıdır. Aşağıda, "Discovery 

Education's Puzzlemaker"ın bir parçası olan ücretsiz çevrimiçi "kelime arama" aracı kullanılarak 

oluşturulmuş iki örnek verilmiştir, ancak öğretmenler kendi kelime arama bulmacalarını 

yapabileceklerdir. 

bu bağlantıyı kullanarak sınıflarına uygun. Kelime arama bulmacaları tek tek veya gruplar halinde 

yapılabilir, yazdırılabilir veya çevrimiçi olarak yapılabilir. Çevrimiçi araç, oluşturulduktan sonra 

kelime bulmacasına bir web bağlantısı sağlar. Bu bağlantı katılımcılarla paylaşılabilir ve çevrimiçi 

olarak tamamlamaları istenebilir. 

 

 

 

Öğrenciler ve öğretmenler, gıda israfı sorununun tamamını çözemeyebilirler, ancak tüketiciler 

olarak, aşağıdaki gıda dostu adımlarda hane halkının yaşadığı gıda kaybı miktarını kontrol 

edebilirler. 
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1. Önceden Planlayın 

Bir yemek için ihtiyacınız olanı almak için mağazaya koşma alışkanlığınız varsa, muhtemelen 

yemeğin sonunda kullanılmayan malzemeler ve yiyecek artıkları ile karşılaşabilirsiniz. Önceden 

planlayarak, aynı malzemelerden bazılarını kullanan menü öğelerini birleştirebilir ve yiyecek 

israfını önleyebilirsiniz. 

2. Bir Liste Yapın 

Alışverişe çıkmadan önce ihtiyacınız olan şeylerin bir listesini yapmak, aşırı satın almayı 

önlediğinden gıda israfını azaltmanın harika bir yoludur. Listenize herhangi bir şey eklemeden 

önce gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu öğrenmek için buzdolabını ve kileri kontrol ettiğinizden 

emin olun. 

 

3. Gerçekçi Olun 

Birçoğu, aniden sağlıklı beslenme niyetiyle çok sayıda taze meyve ve sebze satın almanın 

cazibesine kapılır. Ne yazık ki, birçoğu da başarısız oluyor ve taze ürünlerin buzdolabında 

bozulmasına izin veriyor. Yiyeceklerin israf edilmesini önlemek için gerçekçi alışveriş yapma ve 

ailenizin önümüzdeki birkaç gün içinde yiyeceği kadar taze meyve ve sebze satın alma alışkanlığı 

edinin. 

4. Küçük Alışveriş 

Bakkalınızın ürünleri dev kaplarda satması, onları satın almanız gerektiği anlamına gelmez. Durun 

ve işler kötüye gitmeden önce ailenizin ürünün ne kadarını gerçekçi bir şekilde kullanacağını 

düşünün. Çok fazla yiyecek satın almak, daha fazla yiyecek israfına yol açacağından emin 

olabilirsiniz. 

5. Önceliklendirin 

Yiyecek israfını azaltma konusunda ciddiyseniz, çekici bulduğunuz her şeyi satın alma dürtüsüne 

karşı koyun. Birkaç çeşit peynir denemek yerine herkesin seveceği bir peynir seçin. Aynı şekilde, 

hemen yenmesi en muhtemel meyve ve sebzeleri seçin. Farklı yiyecekler deneme ihtiyacı 

hissediyorsanız, yiyecek israfını azaltmaya yardımcı olmak için her seferinde bir yeni yiyecek seçin. 

6. Temel Eşyaları Stoklayın 

Kilerinizi ve dondurucunuzu ailenizin kullandığı ve sevdiği yiyeceklerle dolu tutun. Buna 

baharatlar, baharatlar, pirinç ve tahıllar dahildir. Kiler iyi stoğu olduğunda, artıkları yeni bir 

yemekte kullanma olasılığınız daha yüksektir ve ailenizin de yemesi daha olasıdır. 

7. Fazla Hazırlanma 
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Hiç kimse mükemmel derecede iyi yemek artıklarını atmayı sevmez, ancak gerçek şu ki, bazen 

buzdolabında kalanlar bozulur ve bozulur. Bu ikilemi çözmenin bir yolu, ailenizin bir öğünde 

yiyeceğinden fazlasını pişirmemeye özen göstermektir. 

8. Artıkları Eve Götürün 

Restoranlarda yemek israfı yaygındır çünkü genellikle makul ölçüde yiyebileceğinizden daha büyük 

porsiyonlar sunarlar. Ama bu yemeğin boşa gitmesine izin verme! Başka bir yemek için veya diğer 

aile üyeleriyle paylaşmak için artıklarınızı eve getirin. 

9. Artıkları Kullanın 

Artıklarınızın kullanımını planlayın. Çorbalar, güveçler ve güveçler, artık et ve sebzeleri 

kullanmanın harika bir yoludur. 

 

10. Yiyecekleri Taze Tutun 

Alışverişten eve döndüğünüzde yiyecekleri taze tutmak için yeniden paketlemeye zaman ayırın. 

Sebzeli sebzeliği kullanın ve taze yiyecekleri görünür tutun, böylece bayatlamadan önce onları 

yemeniz daha olasıdır. 

11. Yiyecekleri Bozulmadan Atmayın 

Yiyecekleri gerçekten bozulmadan veya süresi dolmadan çöpe atmaya dikkat edin. Ekmek 

kırıntıları için bayat ekmek kullanın veya kruton yapın. Tatlı olarak meyve salatası veya meyve 

bardağı yapmak için meyvelerin oranlarını ve uçlarını birleştirin. 

12. Koruyun 

Taze sebzeler, meyveler ve etler ömürlerini uzatmak için dondurulabilir. Öğeleri verimli bir şekilde 

dondurmak ve dondurucuda saklamak için bir yiyecek koruyucu almayı düşünün. Aynı şekilde, 

çiftçi pazarından bol miktarda taze sebzeniz varsa, soslar yapın veya onları ısırık büyüklüğünde 

parçalar halinde kesin ve kışın çorba ve güveç için dondurun. 

13. Dondurucuyu En İyi Arkadaşınız Yapın 

Ailenizin et paketlerini yeniden paketleyin ve favori tarifleriniz için ihtiyaç duyacağınız miktarlarda 

dondurun. Diğer bir alternatif ise dondurucu yemekler yapmak ve yavaş pişirici tarifleri için tüm 

malzemeleri büyük dondurucu torbalarda birleştirmektir. Bu sayede tüm öğünler anında 

hazırlanabilir ve ürünleriniz her zaman taze kalır. 

14. Paylaşın 
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Favori tarifleriniz ailenizin yiyebileceğinden fazlasını yapıyorsa ve tarifi azaltmakla uğraşmak 

istemiyorsanız, devam edin ve yine de yapın ve ekstraları bir arkadaşınız veya komşunuzla 

paylaşın. Bu ekstra kase iki sıcak biber, soğuk bir gecede orayı vuracağından emin. 

15. Kompostlayın 

Bazı yiyecek israfı kaçınılmazdır, ancak bu, onu çöp kutusuna atmanız gerektiği anlamına gelmez. 

Lomi gibi bir mutfak kompostosu satın alın ve mutfak atıklarınızı kabukları, çekirdekleri ve sebze 

artıkları gibi kompost haline getirme alışkanlığı edinin. 

 

 

 Center for Social Innovation- GKRY 
 

2.1. Atık Gıda Sorunu 
Gıda atığı üretiminin en yüksek olduğu Avrupa Birliği ülkeleri arasında dağıldığı düşünüldüğünde, 

gıda israfının azaltılmasına GKRY'ta büyük bir ihtiyaç olduğu şüphesizdir. UNEP'e (2021) göre, 

GKRYlı hanelerin kişi başına 95 kg gıda atığı ürettiği tahmin edilmektedir ki bu da yılda 113.000 

tondan fazladır8. 2022'de yayınlanan daha yakın tarihli bir araştırma, hanelerde kişi başına 

tahmini 72 kg gıda atığı oluştuğunu gösterdi. Aşağıdaki tablo, gıda tedarik zincirinin farklı 

aşamalarında (birincil üretim, işleme ve imalat, gıdaların perakende ve diğer dağıtımı, restoranlar 

ve gıda hizmetleri ve haneler)9 gıda israfının sonuçlarını göstermektedir8. 

 

GKRY'de gıda tedarik zincirinin tüm aşamalarında genel gıda atığı sonuçları 

Kaynak9: Ioannou ve ark. 20229 

FoodPrint (2021) tarafından bir rapor, gıda atıklarının (%69) daha yavaş ve daha sonra son 

kullanma tarihine kadar üretebildiği ve gıdayı bir önceki %30'unun başından beri veya daha fazla 
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satın alma işini bitirmeden önce. aslında ihtiyaçtan daha fazla. Gıda atıklarını nasıl yönettikleri ile 

ilgili olarak, sadece çöpe atmak (%72), hayvanlara ve %9'u kompost olduğu bildirildi. BT. Gıda atığı 

yönetimi ile ilgili olarak, çoğu kişinin (%72) gıdayı tüketim için uygun olmadığı, %28'inin gıda atığını 

hayvan yemi olarak kullandığı ve sadece %9'unun gıda atığı kompostlaması uyguladığı tespit 

edilmiştir9. Katılımcılardan ayrıca gezilerden kalan yiyecekleri ne sıklıkla topladıklarını ve bu 

sürecin onlar için ne kadar önemli olduğunu bildirmeleri istendi; Sonuçlar, tüketicilerin yalnızca 

%25'inin her zaman artıkları aldığını, %30'unun ise nadiren yanıt verdiğini veya hiç yanıt 

vermediğini buldu. Ayrıca, katılımcıların sadece %16'sı yemek artıklarını toplamanın önemli 

olduğunu; ancak bunu her zaman yapmazlar10. 

Bir dereceye kadar, GKRY gıda israfını azaltma ve iyi uygulamaları uygulamaya koyma ihtiyacını 

kabul etmiş görünüyor. Çevre Bakanlığı, belediye atıklarının yönetimi için önümüzdeki 6 yıl içinde 

alınması gereken eylem ve önlemleri aşağıdaki ilkelerle tanımlayan 2021-2027 Belediye Atık 

Yönetimi (MWM) Stratejisini geliştirmiştir: atık yönetimine ilişkin Avrupa Direktifleri; mevcut atık 

yönetimi altyapısının kullanılması (örneğin, özel atık yönetim tesisleri); atık hiyerarşisinin 

kullanımı; ve en iyi uygulamaların benimsenmesi ve paranın karşılığı11. Gıda israfıyla ilgili olarak 

strateji, birincil üretimde, işleme ve imalatta, perakende ve gıdanın diğer dağıtımında, 

restoranlarda ve gıda hizmetlerinde ve hanelerde kişi başına küresel gıdada %50 azalma hedefi 

koyarak gıda atığı oluşumunun azaltılmasını geliştirir. 2030 yılına kadar atık. Ayrıca, insan 

tüketiminin hayvan yemi ve gıda dışı ürünlere yeniden işlenmesine kıyasla öncelikli olduğu gıda 

bağışı ve diğer yeniden dağıtımın önemini vurgulamaktadır8. LIFE projesi (FoodPrint), AKTI Proje 

ve Araştırma Merkezi'nin 'Saygılarımızla, Food Cyprus' projesi, oteller için Atık haritalama kılavuzu 

ve Zero Food Waste Cyprus gibi gönüllü girişimler, gıda israfını önlemek için uygulanan çeşitli 

önlemlerdir. yerel pazarlardan gelen gıda atıklarını yeniden dağıtan şirketler (https://zfwcy.org/). 

Her iki proje de okullarda, otellerde ve restoranlarda, yerel yönetimlerde ve sivil toplum 

kuruluşlarında kampanyalar, çalıştaylar ve sunumlar gibi farklı etkinlikler ve yemek pişirme 

yarışması gibi birçok yenilikçi yolla gıda israfı ve çevre sorunu hakkında farkındalık yaratmayı 

amaçlıyor. 'Saygılarımızla, Food Cyprus'8 tarafından organize edilen hazırlık sırasında yemek 

israfını önlemeyi amaçlayan. 

 

2.2. Eğitimde Atık Gıda Yönetimi 
 

Gıda atığı hakkında sınırlı sayıda mevcut literatür vardır ve bazı makaleler genel katı atıklara 

odaklanırken, diğerleri yalnızca konaklama endüstrisine odaklanmaktadır. Ioannou ve arkadaşları 

tarafından yeni bir makale yayınlandı. (2022), gıda tedarik zincirinin farklı aşamalarında gıda 

atığının nicelleştirilmesi prosedürünü sunmuştur9. Demetriou (2022) tarafından yakın zamanda 

yapılan bir başka çalışma, otelcilerin/otel sahiplerinin gıda israfını azaltma konusundaki ilgisini ve 

bu süreçteki olası etkileri araştırarak, etkin gıda depolama, gıda dondurma gibi otel gıda israfını 

azaltmak için çözümler sağlama girişiminde bulundu. yiyecek alışveriş listelerinin derlenmesi12. 
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Zorpas ve ark. (2012) konaklama endüstrisinden özellikle misafirler tarafından üretilen katı atıkları 

rapor etmektedir13. 

Eğitim programları ile ilgili olarak, 2018 yılında Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı (MEEPA), eğitim 

yoluyla çevre ve sürdürülebilirlik bilincini artırmayı amaçlayan bir Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma 

Eğitim Birimi kurmuştur. Bu birimin amacı, ülke çapındaki tüm yeterlilik seviyelerinde ve okullarda 

kalıcı entegrasyonudur. Birim hem öğretmenler hem de öğrenciler için eğitim materyalleri sunar 

ve makalelerin yazılmasına ve seminer/konferansların geliştirilmesine katkıda bulunur14. Özellikle 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı için Birim, gıda israfında ('gıda israfındaki rolümüz', 'gıda israfının 

Sera Etkisi üzerindeki etkileri', 'gıda atıklarının kullanımı' gibi konularda sanal seminerler 

tasarlamıştır. biyokütle', 'kompostlama' ve 'gıda israfını yönetme ve azaltma'), İlköğretim (5. ve 6. 

sınıf) ve Ortaöğretim öğrencilerini hedefleyen ve bir veya iki öğretim dönemini kapsıyordu15. 

Okullarda gıda atığı eğitimini geliştirmeyi amaçlayan farklı projeler de uygulanmaktadır. İlk olarak 

AKTI, farkındalık yaratmak için okullarda sunumlar yapıyor, ancak aynı zamanda iki belediyede 

(biri KKTC’de ve diğeri GKRY’de) kapıdan kapıya bilinçlendirmeye odaklanıyor. .org.cy)8. Ayrıca, 

devam etmekte olan bir AB projesi olan FoodRescue, 8-12 yaş arası öğrenciler (ilköğretim)16 için 

yenilikçi bir öğretim ve eğitim paketinin geliştirilmesine odaklanmaktadır; ancak, bu teslimat 

henüz tamamlanmadı. FoodPrint ayrıca gıda ve konaklama endüstrisinin profesyonellerini 

ve/veya öğrencilerini hedefleyen eğitim materyallerinin geliştirilmesine odaklanmıştır17. 

. 

Dot2Dot & Innovation Hive - YUNANİSTAN 
 

2.1. Atık Gıda Sorunu 
Ulusal düzeyde gıda atığı sorunu 

Yunanistan, sosyoekonomik koşullar, atık önleme/yönetim performansı ve diğer politikalarla 

etkileşimin değerlendirilmesine dayalı bir Ulusal Stratejik Atık Önleme Programına sahip olsa da, 

gıda atıklarının bileşim özelliklerine ilişkin bilgi boşluğu önemlidir. Bunun nedeni, biyo-atıkların 

ayrı toplanmasını ve işlenmesini teşvik eden mevzuatın henüz yeni uygulamaya konulmuş 

olmasıdır. Bu nedenle, gıda israfı konusunda en önemli adımlar, bireyler ve STK'lar tarafından 

başlatılan sosyal yenilikçi eylemler aracılığıyla hayata geçirilmiştir.. 22, 40, 42 
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Graphic Resource: https://www.eu-fusions.org/ 

 

Gıda atığı yönetimine odaklanan ulusal strateji, mevzuat, piyasaya dayalı araçlar, düzenleyici 

araçlar, gönüllü anlaşmalar, iletişim ve kampanyalar, projeler ve diğer önlemler: 

● Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2015 yılında Ulusal Atık Yönetim Planını 

oluşturmuştur. 19 

● Sanat. 4238/2014 sayılı Kanun'un 46§1'i. Gıda bağışları KDV'den muaftır ve kamu kuruluşlarında 

veya kar amacı gütmeyen özel kuruluşlarda yalnızca hassas sosyal grupların rahatlığı veya rahatlığı 

için dağıtılmak üzere ücretsiz olarak sunulabilir.20 

● 2008/98/EC sayılı Atık Çerçeve Direktifini içeren 4042/2012 sayılı Kanun. 'Kirleten öder' ilkesini 

genişletir ve atık yönetimi genelinde daha net gereksinimler belirler.21 

● “Boroume”, Yunanistan genelinde hayır amaçlı fazla gıda dağıtımını organize ederek gıda 

israfıyla mücadele eden bir STK'dır.34 

● “Bread and Action”, yenebilir büyük gıda artıklarını veya pişmiş gıdaları toplayan ve servis 

merkezlerine dağıtan bir STK'dır.35 

● Şu anda Yunanistan'da gönüllü anlaşmalar mevcut değildir. 40 

● Yemek israfına karşı festivaller. 40 

● Ünlü şeflerin son kullanma tarihine yakın yemek artıklarını ve yemeklerini pişirdiği, yemek 

israfını azaltmak amacıyla değerli pişirme ipuçları ve tarifleri paylaştığı atölyeler. 40 

https://www.eu-fusions.org/
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● Gönüllüler tarafından yürütülen "Haydi Yunanistan yapalım" kampanyası, gıda atığı yönetimiyle 

ilgili en iyi uygulamaları paylaşmak için sistematik bir çaba gösteriyor.37 

● Evde Gıda İsrafını Azaltma Yönergeleri 41 

● Gıda Kaybı ve Atık Sektörü İlkeleri 42 

● American College of Greece (ACG) tarafından hazırlanan ve 2021'de Yunanistan Çevre ve Enerji 

Bakanlığı'nın himayesinde faaliyet gösteren AB Vassilopoulos ile "Boroume" adlı STK tarafından 

koordine edilen “Gıda Atıklarının Azaltılması İttifakı” raporu.23, 34 

● “Daha İyi Yaşam” projesi. 24, 36, 38 

● LIFE Projesi ENV/GR/000622 “Yerel Yönetimler için Atık Önleme Destek Aracının Geliştirilmesi 

ve Gösterimi – WASP Aracı”. 40 

 

2.1.3. Gıda atığı ve gıda atığı yönetimine ilişkin ulusal istatistikler 
Yunanistan'da gıda israfını analiz etmek, yalnızca kapsamlı ve derinlemesine araştırma 

eksikliğinden değil, aynı zamanda bu konuyla ilgili kamuoyu tartışmasının olmamasından dolayı da 

zordur. Gıda israfıyla ilgili kamuoyu tartışması birkaç yıl önce başladı ve var olan tek ulusal 

istatistik, Birleşmiş Milletler'in anketlerinden geliyor..  43

● Yunanistan'da gıda israfının en büyük 

yüzdesi (%42) ev kullanımı aşamasında 

meydana gelmektedir. 

● Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 

hazırlanan “Gıda İsrafı Endeksi Raporu”na 

göre Yunanlılar, dünya genelinde ortalama 

olarak israf edilen gıda miktarının neredeyse 

iki katını israf etmekle kalmıyor, aynı 

zamanda tüm Avrupa'da bir numara. 

Yunanistan, kişi başına yılda toplam 142 

kilogram (toplamda 1.48 milyon ton) gıda 

atıyor.         
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2.2. Eğitimde Atık Gıda Yönetimi 

2.2.1 Gıda atık yönetimi ile ilgili mevcut literatür 
Yunanistan'da gıda atığı yönetimi ile ilgili çok fazla araştırma çalışması ve teknik rapor 

bulunmamaktadır, çünkü gıda atığı hakkında somut ve ayrıntılı veriler şu anda mevcut değildir. 

Mevcut literatürün çoğu, Yunan hanelerinin gıda israfı ve önlenmesi ile ilgili tutum ve 

davranışlarının tanımına ve gıda atığı yönetimi ile ilgili en iyi uygulamalara ve vaka çalışmalarına 

odaklanmaktadır: 

 

Recourse: http://env-edu.fmenr.duth.gr/ 

● WWF (2013), Gıda İsrafı Raporu (Yunanca) 24 

http://env-edu.fmenr.duth.gr/
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● İklim Değişikliğini Azaltma Aracı Olarak Gıda İsrafını Önleme: Yunanistan'dan Bir Vaka Çalışması 

25 

● Yunan hanelerinin gıda israfını önleme konusundaki tutum ve davranışları 26 

● Yunanistan'da evlerde gıda israfının ön değerlendirmesi 27 

● Yunanistan'da biyolojik atıkların entegre yönetimi–Atina vaka çalışması 28, 39 

● Yunanistan'da evsel gıda atığı: Bir anket araştırması 29 

● Yunanistan'da gıda atıklarının evde kompostlaştırılmasının yaşam döngüsü değerlendirmesi 30 

● Covid-19 karantina döneminde gıda israfı ve tüketici davranışları - Yunanistan Örneği 31 

● Atina, Yunanistan'da gıda israfının önlenmesi: Aile özelliklerinin etkisi 32 

● Yunanistan'daki evlerde gıda atık hacmi ve bileşimi 33 

2.2.2. Gıda atık yönetimine ilişkin mevcut eğitim programları
 

Ne yazık ki, Yunanistan'da gıda israfı ve bunun önlenmesi ve geri dönüştürülmesi ile ilgili resmi bir 

eğitim programı bulunmamaktadır. Çoğu AB ülkesi okullarında gıda atığı yönetimine ilişkin eğitimi 

resmi olarak entegre etmiş olsa da, Yunanistan'da okul kitaplarında yalnızca çevrenin korunması 

ve geri dönüşüm konularına ilişkin referanslar bulunmaktadır. Gıda atığı yönetimi konusunda 

farkındalık, bazı okul müdürlerinin ve öğretmenlerin ders planlarına konuyla ilgili sunumlar veya 

görsel-işitsel materyalleri dahil etme istekleri nedeniyle girişimlere ve artışlara  

bağlıdır.  

Resource:https://eepf.gr/ 

 

2.2.3. Yeni eğitim kaynakları geliştirmeye veya mevcut olanları iyileştirmeye yönelik 

ihtiyaçlar 
Yunanistan'da, Orta Öğretim Müdürlüğü, Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Enerji Bakanlığı ve 

uzmanlar/paydaşlar arasındaki işbirliği ve iyi organizasyon ile gıda atığı yönetimi ile ilgili merkezi 

eğitim kaynaklarının geliştirilmesi gerekmektedir. Okulların çok sayıda olması ve ülkenin her 

https://eepf.gr/
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yerine dağılmış olması nedeniyle, eğitim materyallerinin dağıtımı daha kolay ve daha ucuz olan 

dijital formatlarda olması, öğretmenler için iletişim ve bilgi ağlarında faydalı olması ve hedef kitleyi 

meşgul etmek için daha etkileşimli olması çok önemlidir. Ayrıca öğretmen ve eğiticileri gıda atık 

yönetimi konusunda bilgilendirmek, eğitmek ve eğitmek için el kitaplarının, kılavuzların ve el 

kitaplarının geliştirilmesi esastır. 

Gıda israfını önleme ve geri dönüştürme, standart okulların müfredatına ve çevre çalışmaları, 

coğrafya, ev ekonomisi vb. gibi mevcut derslere entegre edilen resmi ders kitaplarına dahil 

edilebilir veya “döngüsel ekonomi” kapsamında bağımsız bir ders olabilir. 

Gıda israfını önlemenin en iyi yolu halkı ve özellikle genç nesilleri harekete geçirmek için eğitmek, 

ilham vermek ve teşvik etmektir. Gıda israfı kavramı, etkisi ve nasıl yönetileceği konusunda eğitim, 

çocukların tutum, zihniyet ve davranışlarını değiştirebilir, onları şimdi ve gelecekte sorumlu 

vatandaşlar olarak hareket etmeye teşvik edebilir ve aynı zamanda ebeveynlerine ilham verebilir. 

ve akrabaların daha sürdürülebilir ev uygulamaları benimsemesi. 

 

Petit Pas Aps - İTALYA 
 

2.1. Atık Gıda Sorunu 
Araştırma, ulusal düzeyde kabul edilen bazı önlemleri toplar, örneğin: gıda israfıyla mücadele için 

ulusal planlar, yasal önlemler, bilinçlendirme kampanyaları ve topluma sosyal, davranışsal ve 

yaşam tarzı dinamiklerini yaratan ve belirleyen araçlar sağlamayı amaçlayan araştırmalar. aile 

israfı. 

● PINPAS (Piano Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare), Ulusal Gıda İsrafını 

Önleme Planı, İtalya'da aile başına aylık ortalama 30 Euro değerinde olan gıda israfıyla 

mücadeleye yönelik 10 önlemden oluşmaktadır. PINPAS, her şeyden önce, tüketime 

yönelik ve atıkla sonuçlanan gıda ürünlerinin miktarını azaltmak için önlemlerin 

tanımlanmasına odaklanacaktır. İtalya'da gıda israfına karşı ilk ulusal bilinçlendirme 

kampanyası aracılığıyla Plan, gıda atıklarının GSYİH'nın %0,5'ine ulaştığı buzdolabı ve evsel 

atık kutusu arasındaki yerel alanda da bir etkiye sahip olacak. 

● 8 Temmuz 2014 DM, n.185 ile kurulan ve 27 Haziran 2017, n.168 DM ile yenilenen Ulusal Atık 

Önleme Programı güncellemesi 

 

● 19 Ağustos 2016 tarihli Gadda yasası, n. 166 sayılı "Gıda ve eczacılık ürünlerinin toplumsal 

dayanışma ve israfın sınırlandırılması amacıyla bağışlanması ve dağıtımına ilişkin 

hükümler" hakkındaki diğer amaçları arasında atık üretiminin azaltılmasına yardımcı 

olmak, yeniden kullanım ve geri dönüşümü teşvik etmek ve bunun yanı sıra diğer amaçlar 

http://sprecoalimentare.anci.it/ristorazione-scolastica/documenti/pinpas-piano-nazionale-di-prevenzione-degli-sprechi-alimentari-le-azioni-prioritarie-per-la-lotta-allo-spreco/
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arasında yer almaktadır. ulusal atık önleme programı tarafından belirlenen genel 

hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak. Özetle, yasa şunları belirtmektedir: Gıda 

işletmecileri, fazlalıklarını zorluk çeken kişilere ücretsiz olarak bağışlayabilirler. İnsanlar 

için artık iyi olmayan yiyecekler alternatif olarak hayvanları beslemek veya kompostlama 

malzemeleri oluşturmak için bağışlanabilir. 

 

● Campagna Spreco Zero (Sıfır Atık Kampanyası), Last Minute Market tarafından 2010 yılında 

başlatılan, atık konularında ulusal bir bilinçlendirme kampanyasıdır. 

Spreco Zero, REduCe projesi (Araştırma, Eğitim ve Farkındalık: gıda israfının önlenmesi için entegre 

bir yaklaşım) tarafından koordine edilen gıda israfına karşı ulusal farkındalık kampanyasıdır. 2010 

yılında Bologna Üniversitesi'nin bir yan ürünü olan Last Minute Market tarafından oluşturulan 

kampanya, projenin sonuçlarının yayılmasını ve İtalya'da mevcut olan gıda israfına karşı iyi 

uygulamaları ve girişimleri, başlatılan çalışmalarla devam ettirerek teşvik etmeyi amaçlıyor. 2014-

15 Ulusal Gıda İsrafını Önleme Planı (PINPAS) aracılığıyla. Kampanya, çeşitli uluslararası 

kuruluşlardan (Birleşmiş Milletler ve Avrupa Komisyonu) 2020/2025 yılına kadar gıda israfını 

azaltma hedeflerine yine bu araç aracılığıyla yanıt veren Çevre, Kara ve Deniz Bakanlığı tarafından 

desteklenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image Source: https://www.facebook.com/unannocontrolospreco 

 

● Ulusal Gıda İsrafını Önleme Günü 05/02/2022 

https://www.facebook.com/unannocontrolospreco/photos/a.284520011886241/1066857096985858
https://www.facebook.com/unannocontrolospreco/photos/a.284520011886241/1066857096985858
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Image Source https://www.rai.it/ufficiostampa 

 

● ALIMENTANDO ONLUS, kendini atık sorunu ve bunun tüm sosyal, ekonomik ve ekolojik 

sonuçlarıyla mücadele etmeye adamış, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bunu aktif olarak 

yapar, israfı azaltır ve “tasarruf edilmiş” yiyecekleri en çok ihtiyacı olanlara, yakınlarda yaşayan 

ancak çoğu insan için sessiz ve görünmez kalanlara yeniden dağıtır. 

 

● Waste Watcher Gözlemevi – Waste Watcher, bilimsel bir yöntemle, görüş ve algılara dayalı 

olarak yürütülen bir araştırmadır. Topluma, ailenin israfını oluşturan ve belirleyen sosyal, 

davranışsal ve yaşam tarzı dinamiklerini anlamak için araçlar sağlamayı amaçlar. Kamu ve özel 

aktörler tarafından gıda israfı ile ilgili önleme politikalarına ve eylemlerine rehberlik etmek için 

ortak ve paylaşılan bilgi üretebilen bir Gözlemevidir. 

 

Image source: https://www.sprecozero.it/waste-watcher/ 

https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=/articoli/2021/02/5-febbraio-Giornata-nazionale-di-prevenzione-dello-spreco-alimentare-e7382b8d-e42a-4d48-8c24-01c0bb425f62-ssi.html
https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=/articoli/2021/02/5-febbraio-Giornata-nazionale-di-prevenzione-dello-spreco-alimentare-e7382b8d-e42a-4d48-8c24-01c0bb425f62-ssi.html
https://www.sprecozero.it/waste-watcher/
https://www.sprecozero.it/waste-watcher/
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Aşağıda rapor edilen veriler, Waste Watcher Uluslararası Gıda ve Sürdürülebilirlik Gözlemevi 

tarafından hazırlanan ve İtalyanların evsel gıda atıklarıyla ilgili durumu açıklayan "İtalya Örneği" 

adlı rapordan alınmıştır: Ne, ne sıklıkla ve neden. 

Veri Anketi dönemi 17-19 Ocak 2022'dir ve yaş İtalyan nüfusu üzerinden toplanmıştır. Örnek: 

Cinsiyet, yaş ve ikamet bölgesi için temsili payları olan 1200 vaka. 
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Source https://www.sprecozero.it/wp-content/uploads/2022/02/Il-caso-Italia-2022-4-febbraio-2022.pdf 

 

 

2.2. Eğitimde Atık Gıda Yönetimi 
 

https://www.sprecozero.it/wp-content/uploads/2022/02/Il-caso-Italia-2022-4-febbraio-2022.pdf
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İtalya'da okullarda gıda israfı konusunda kapsamlı bir literatür tespit edilmemiştir. 

Hükümet düzeyindeki tek referans, gıdaların yönetimine bağlı israfı önlemek ve azaltmak için okul, 

şirket, hastane, sosyal ve topluluk kantinlerinin yönetim organlarını amaçlayan kılavuzlarda 

tanımlanabilir, İtalyan sağlık bakanlığını oluşturur. 

Bu belge, okul kantinlerinde gıda israfını önlemeye ve azaltmaya yönelik göstergeleri olan okul 

kantinleri için bir on yıllık açıklama içermektedir. 

 

Konuyla ilgili mevcut literatüre bir başka örnek ise Çevre ve Kara ve Deniz Koruma Bakanlığı - Atık 

ve Kirlilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Okul kantinlerindeki atıklara ilişkin Ulusal Anket 

ve tespit metodolojisi önerisini” içeren rapordur. REDUCE proje koordinatörü. 

 

İtalya'da gıda israfını azaltma konusunu ele almak için çoğu zaman her bir kurum tarafından 

bağımsız olarak organize edilen birkaç okul girişimi vardır. Okullarda uygulanacak özel bir 

metodoloji sağlayan ulusal alandaki en büyük projelerden ikisi şunlardır: 

AZALTMA - ARAŞTIRMA, EĞİTİM VE İLETİŞİM: GIDA ATIKLARININ ÖNLENMESİ İÇİN ENTEGRE BİR 

YAKLAŞIM 

 

Image source https://www.sprecozero.it/cose-il-progetto-reduce/ 

Bologna Üniversitesi Tarımsal Gıda Bilimleri ve Teknolojileri Departmanı (DISTAL) tarafından 

koordine edilen, Kara ve Deniz Koruma Çevre Bakanlığı (MATTM) tarafından finanse edilen proje. 

Proje, okul dünyasına adanmış belirli bir eylem hattı içermektedir. Araştırma faaliyeti, okul 

kantinlerindeki gıda israfının nitel ve nicel analizi için (öğrencilerin doğrudan katılımını sağlayan) 

bir metodoloji geliştirmeyi amaçlar ve aynı zamanda olgunun arkasındaki aktörlerin net bir resmini 

sunabilir. Proje kapsamında ilköğretim okulları için de eğitim seti oluşturulmuştur. Kit, aynı 

zamanda manuel, duyusal ve ilişkisel bir boyutu da içeren deneysel bir aktif eğitim yolu olarak 

önerilmiştir. Kit, ilkokul için didaktik planlamada öngörülen içeriklerle kolayca entegre edilebilecek 

https://www.sprecozero.it/cose-il-progetto-reduce/
https://www.sprecozero.it/cose-il-progetto-reduce/
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Yeşil Okul, İtalyan Kalkınma İşbirliği Ajansı tarafından 

finanse edilen ve Gelişmekte Olan Ülkeler Dayanışma 

Derneği - ASPEm Onlus tarafından koordine edilen bir 

projedir. 

Yeşil Okul projesi, ekolojik ayak izlerinin azaltılması ve 

öğrenciler, aileler ve topluluklar arasında çevre 

koruma için aktif ve erdemli bir davranışın yayılması 

yoluyla çevresel sürdürülebilirliğe bağlı yerel okulları 

desteklemeyi ve aynı zamanda gıdaya karşı 

mücadeleyi de ele almayı amaçlamaktadır. Yeşil Okul 

projesinin temel direklerinden biri olan atık. 

 

ve farklı öğretim konularının ve farklı yaş gruplarının özelliklerine göre uyarlanabilecek şekilde 

geliştirilmiştir. 

 

  

Image source: https://www.green-school.it/uploads/files/123.pdf  

 

Liceul Teoretic “Marin Preda” - ROMANYA 
 

2.1. Atık Gıda Sorunu 
 

Romanya'daki tüm gıda ürünlerinin yaklaşık üçte biri çöpe gidiyor veya çöpe gidiyor, ülkemiz israf 

eden ülkeler kategorisinde AB'de 9. sırada yer alıyor. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından bu 

konuda yayınlanan en son verilere göre, Romanya'da gıda israfının günde 6.000 ton olduğu, 

%49'unun hanelerden, %37'sinin gıda endüstrisinden, %7'sinin perakendeden, %7'sinin 

perakendeden geldiği tahmin edilmektedir. % kamu gıdasından ve %2 tarım sektöründen. 

 

https://www.green-school.it/uploads/files/123.pdf
https://www.green-school.it/uploads/files/123.pdf
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Kaynak: The Department for Sustainable Development (www.intersect.org.ro) 

 

1 Şubat 2019 tarihinden itibaren gıda israfını azaltma kanunu yürürlüğe girdi. Normatif yasaya 

göre, gıda israfını azaltmak için, son kullanma tarihlerine yakın ürünlerin indirimli fiyatından 

satılması gibi önlemler yoluyla ekonomik aktörlerin daha sorumlu olması gerekiyor. 

Müteşebbislerin bu kanuna göre sahip oldukları diğer yükümlülükler şunlardır: 

⮚ Gıda israfı alanında yetkili makamlara talepleri halinde sunacakları gıda israfını azaltmak için 

yıllık bir plan hazırlamak 

⮚ Gıda israfını azaltma hedefiyle ilgili olarak çalışanlarla yılda en az bir kez iç iletişimin 

gerçekleştirilmesi 

⮚ üretimin piyasa koşullarına uyarlanması - arz-talep, izlenebilirliğin sağlanması - pazara bağlı 

kültür planı; 

⮚ gıda israfının önlenmesi, gıda israfının miktarının belirlenmesi ile ilgili eğitim ve bilgilendirme 

önlemleri; 

Bununla birlikte, Romanya gıda israfına karşı yasayı uygulamış olmasına rağmen, etkisizdir, çünkü 

gıda atıklarının evlere kıyasla çok küçük olduğu büyük ticari zincirlere "dokunan" kuralları vardır. 

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan bir araştırma, dünya çapında üretilen tüm gıdaların 

%17'sinin çöpe gittiğini gösteriyor. Gıda atığı konusu son yıllarda AB karar vericilerinin dikkatine 

sunulsa da Romanya'da bu konuda ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle BM temsilcileri 

ülkemiz için tahmini rakamlar kullandılar. 

BM uzmanlarının tahminine göre, Romenler her yıl 1,35 milyon ton gıdayı çöpe atıyor. Tarih, 

yalnızca Rumenlerin evlerinden atılan yiyeceklere veya pişmiş yiyeceklere atıfta bulunuyor, çünkü 

ticaret veya HoReCa'dan kaynaklanan yiyecek israfına ilişkin herhangi bir veri yok. 

 

http://www.intersect.org.ro/
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Source: https://www.traieste.maibine.org/impactul-multidimensional-al-risipei-alimentare/ 

BM tarafından yayınlanan ve Free Europe tarafından analiz edilen araştırmaya göre Romanya, 

çöpe attığı gıda miktarı açısından Avrupa sıralamasının ortasında yer alıyor. Diğer komşu ülkelerde 

olduğu gibi, her yıl çöpe atılan kişi başına yaklaşık 70 kilogram yiyeceğimiz var. Romanya da dahil 

olmak üzere tüm bu ülkelerde, BM'nin rakamları belirlerken dikkate alacağı güvenilir çalışmaların 

eksikliği ortaktır. Bu nedenle göstergeler, uzmanların bilimsel yöntemler kullandığı bir tahmine 

dayalı olarak elde edilmiştir. 

Paradoksal olarak, bazı Rumenler asıl sorunun satın alınan yiyecek miktarı olduğunu biliyorlar. Bir 

çevre derneğinin (MaiMultVerde) ve Halkın Katılımı için Kaynak Merkezinin (Ce-Re) talebi üzerine 

EPC çevre danışmanı tarafından deneysel bir çalışma yapılmıştır. Uzmanlar tüketicilere yaklaşık 

100 anket uyguladı ve üretici ve perakendecilerin temsilcileriyle görüştü. Bu araştırmaya göre, 

ankete katılanların %39'u ihtiyaç duydukları yiyecekleri doğru tahmin ederek atıkları 

azaltabileceklerine inanıyor, %34'ü gıda atıklarını seçici olarak toplayabilmek veya geri 

dönüştürebilmek istiyor ve %15'i bunları kullanabileceğini düşünüyor. Bununla birlikte, çalışmayı 

yürüten uzmanlar, gıda israfı olgusunun çok daha derinlemesine bir analizine ihtiyaç olduğuna 

dikkat çekti. 

Yeni CEAP (Avrupa Komisyonu Eylem Planı) ilkelerini teşvik etmeye yönelik yasal girişimlerle ilgili 

olarak, Romanya bu yönde ilk adımları atmıştır - biyolojik olarak parçalanamayan plastik torbaların 

yasaklanmasına atıfta bulunan önlemleri ve bunun yanı sıra diğer eylemleri kabul etmiştir. 

genişletilmiş üretici sorumluluğu olarak. Çoğu tüketici sonrası atık akışı (ambalaj, atık piller ve 

akümülatörler, kullanılmış lastikler, vb.) için üreticinin sorumluluğunu artıran toplu sistemler 

vardır. OUG (Devlet Acil Durum Emri) no. 74/2018, Romanya, tüketici sonrası atık yönetiminin 

finansmanının tüm sorumluluğunu üreticilere devretmeyi seçti. 

2 Mart 2016'da Temsilciler Meclisi, 16 Ekim'i Ulusal Gıda ve Gıda İsrafıyla Mücadele Günü olarak 

belirleyen yasayı kabul etmeye karar verdi. Sonuç olarak, kamu idaresi yetkilileri ve sivil toplum 

kuruluşları, gıda israfına karşı mücadeleyi desteklemek için halka açık gösteriler ve eylemler 

düzenlemeye teşvik edilmektedir. 

https://www.traieste.maibine.org/impactul-multidimensional-al-risipei-alimentare/
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Romanya'da, Gıda güvenliği, No. 150/2004, insanlara ve tüketici haklarına yüksek düzeyde sağlık 

koruması sağlamanın temelini temsil eder. Kanun no. Gıda israfının azaltılmasına ilişkin 17 Kasım 

2016 tarihli ve 11 Şubat 2019'da yeniden yayınlanan 217 sayılı belge, gıda israfını azaltmak için 

ekonomik operatörlerin tasarrufunda olan önlemleri sağlar: 

• tarım-gıda zincirinde gıda israfını azaltma sorumluluğu, üretim, işleme, depolama, dağıtım, 

pazarlama, endüstri sektörü, otelcilik ve yemek hizmetleri dahil olmak üzere nihai tüketiciye 

ulaşana kadar; 

• tüketim limiti tarihinin sona ermesine yakın bulunan ürünlerin indirimli fiyat satışı; 

• insan tüketimi için, ancak sınırlı tüketim verilerinin süresinin dolmasına yakın, ANSVSA kaydının 

bir sonucu olarak tarım-gıda sektöründen operatör haline gelen kuruluşlara, yasal mevzuata uyma 

zorunluluğu ile bağış veya sponsorluk yoluyla gıda transferi uygun etiketlemenin yanı sıra 

depolama ve nakliye sırasındaki sıcaklık gereklilikleri de dahil olmak üzere hijyen koşullarına ilişkin 

hükümler; 

• insan tüketimine yönelik olmayan yan ürünlerin (EC) no. Avrupa Parlamentosu 1.774/2002; 

• insan veya hayvan tüketimine uygun olmayan tarımsal gıda ürünlerini kompost haline getirerek 

yönlendirmek; 

• İnsan ve hayvan tüketimine uygun olmayan tarımsal gıda ürünlerini biyogaza dönüştürerek 

yönlendirmek. 

 

2.2. Eğitimde Atık Gıda Yönetimi 
En önemli gıda geri kazanımı ve yeniden dağıtım girişimleri, kamu yönetiminden hiçbir teşvik veya 

destek almayan, neredeyse istisnasız özel şirketler tarafından desteklenen STK'lara aittir. Bu 

nedenle durum, Romanya'da üniversite veya akademik çevrenin katkısı olmadan sadece bu 

sektörden başlayan sorunla ilgili çok az sayıda çalışma/araştırmaya benzemektedir. Ayrıca eğitim 

ve bilinçlendirme projeleri, programları ve kampanyaları da istisnasız sadece özel sektöre aittir.  

Gıda Atığıyla Savaşe - şu anda Romanya'da atık karşıtı eğitim konusunda en aktif olan girişim 

2012'de başladı. Girişimin üyeleri, Romanya'da atık konusundaki ilk kitabı ve bir tüketici rehberini 

yazıp yayınladı ve okullarda sunumlar, film gösterimleri, yüzlerce yararlanıcı ile topluluk yemekleri 

aracılığıyla vatandaş bilinçlendirme kampanyaları gerçekleştirdi. 
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MaiMultVerde Derneği, www.foodwaste.ch ve Halkın Katılımı için Kaynak Merkezi ile ortaklaşa 

Mart 2016 ile Mayıs 2017 arasında “Gıda israfına karşı Romanya” adlı projeyi hayata geçirdi. Genel 

amacı, gıda israfını azaltma alanında Romanya'da kamu politikalarının oluşturulması ve 

uygulanması sürecinde sivil toplumun ve genel halkın bilgi ve katılımının rolünü ve düzeyini 

artırmaktı. Yedi ilde düzenlenen eğitim kervanı ile kamuoyunu gıda israfı sorunu hakkında 

bilgilendiren projenin mesajı 1.000.000'u aşkın kişiye ulaştı. Proje ayrıca tarım-gıda fuarlarına 

katılım, hipermarketlerdeki bilgilendirme eylemleri ve Romanya'da gıda israfı konusunda bir 

belgeselin yanı sıra israfı azaltmak için ipuçları sunan bazı animasyon klipleri de içeriyordu. 

 

Tüketicinin Korunması Derneği - Info Cons, 2012'den beri bu alanda faaliyet gösteriyor. Şu anda 

“Gıda israfına yaygın eğitim yoluyla küresel yaklaşım” adlı bir Avrupa projesini uyguluyor ve 

tüketicileri gıda israfı konusunda bilgilendirmek ve eğitmek için bir kampanya yürütüyor, MADR 

ile ortaklaşa. 

Terra Millennium III, 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan öğrencilere yönelik gıda israfı konulu bir 

eğitim projesi olan “Too good to Wasting” gibi atıkların azaltılmasına ve bunlarla mücadeleye 

yardımcı olmak için hem eğitici hem de doğrudan eylem projeleri uygulamaktadır. Roman 

Belediyesi'nin desteğiyle geliştirilen Romen, yemeğe değer veriyor” projesi 2018 yılında hayata 

geçirildi. 
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5 Ocak 2018 tarihinde, GD no. 942/20.12.2017 resmi Monitor'de yayınlandı ve Ulusal Atık 

Üretimini Önleme Programı'nı içeriyor. 

Romanya'daki her vilayet, 6698 sayılı Kanuna göre zorunludur. 211/2011, Bölgesel Atık Yönetim 

Planlarını tasarlamak ve uygulamak. Bu normatif kanuna göre, ilçe atık yönetim planları, İlçe 

Konseyleri tarafından, İlçe Çevre Koruma Ajansları ile işbirliği içinde, Atık Üretimini Önleme Ulusal 

Programının ilke ve hedeflerine ve tarafından açıklanan genel çerçeveye dayalı olarak geliştirildi. 

Çevre Bakanı'nın emri no. 140/2019, Bükreş belediyesi için ilçe atık yönetim planlarının ve atık 

yönetim planının geliştirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve revizyonu için metodolojinin 

onaylanması ile ilgili. 

“Gıda israfını durdurun” projesi gençlere, öğrencilere, öğretmenlere, tüketicilere, yerel 

girişimcilere, küçük üreticilere, hassas gruplardan insanlara yöneliktir ve sosyalleşmeyi, nesiller 

arası bağlantıyı ve çeşitli sosyal kategoriler arasında teşvik eder. Proje, Temmuz ve Aralık 2021 

arasında online ortamda ve Timişoara'da gerçekleşti. Timisoara topluluklarında daha iyi bir 

gelecek için Fon tarafından finanse edildi, Romanya'daki Cemaat Vakıfları Federasyonu - FFCR 

tarafından ulusal düzeyde koordine edilen, Lidl Romanya tarafından finanse edilen ve yerel 

düzeyde Timişoara Toplum Vakfı tarafından uygulanan bir program. 

Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı'na (TARD) göre, gıda israfını önleme ve bunlarla mücadele 

alanında özel ulusal mevzuatın verdiği yetkilere uygun olarak, tarım-gıda sektöründe düzenleyici 

ve kontrol sorumlulukları olan kamu otoriteleri, gıda israfının önlenmesi ve azaltılması konusunda 

tüketicileri bilgilendirmek ve eğitmek için faaliyetler yürütmek. Aşağıdaki eylemler önerildi: medya 

bilgilendirme kampanyaları, okullarda bilgilendirme kampanyaları, çevrimiçi kampanyalar, 

seminerler, konferanslar, forumlar, eğitici, gönüllü, sosyal etkinlikler, reklam ve bilgilendirme 

materyallerinin basılması. 

Bu bağlamda, MARD, 17 Şubat 2020 tarihinde bir anlaşma imzaladığı ve buna göre 2019 yılında 

bilgi ve eğitim programlarında yayınlanmış bir eğitim paketini kullanabileceği FAO, yani FAO'nun 

işbirliği ve desteğinden yararlanmaktadır. : İyilik Yapın: Yiyeceklerden Tasarruf Edin! Sıfır gıda israfı 

için gelecek nesilleri eğitmek! Yaş gruplarına göre sırasıyla 5-7, 8-9, 10-13 ve 14+ olmak üzere dört 

kitaptan oluşmaktadır. Gıda israfını önlemenin ve azaltmanın önemi ve yararları hakkında eğitim 

ve bilgilendirme, gelecekte genel olarak toplumun davranışlarında değişikliğe yol açacak ve gıda 

israfının azaltılmasına ilişkin küresel hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunacak bir araçtır, bu 

tedbirlerin desteklenmesi ve birleştirilmesi zorunludur. 

Romanya okullarında, Gıda israfı konusu, esas olarak, her okulun ilgi ve meşguliyetine dayalı olarak 

bireysel olarak oluşturulan bir eğitim planına göre yürütülen ders dışı etkinlikler ve projeler yoluyla 

ele alınmaktadır. Ne yazık ki, öğretmenlerin ve öğrencilerin zorunlu katılımını gerektiren ulusal 

olarak yönlendirilen birkaç eylem vardır. Ulusal müfredat söz konusu olduğunda, bazı derslerde 

kullanılan sağlık eğitimi veya çevre eğitimi gibi konuları ele alan okul kitaplarında az sayıda bölüm 

bulunmaktadır ve bu derslerde öğretmenler gıda israfı konusunu kısmen ele almaktadır. 

Öğretmen yetiştirme kursları söz konusu olduğunda da durum aynıdır. 



 

 

 

 

43 

 

 

Gıda israfının azaltılmasını teşvik eden ve doğal kaynakların sorumlu tüketimini teşvik eden web 

siteleri ve uygulamalarla ilgili olarak, Romanya'da bunların çoğuna, özellikle finansal olarak daha 

gelişmiş bölgelerden gelen genç insanlar tarafından erişilmektedir. Bu web sitelerinin ve 

uygulamaların daha ayrıntılı bir açıklaması, yapılandırılmış anket yardımıyla toplanan yanıtların 

yorumlanmasına ayrılmış bölümde sunulacaktır. 

GEINNOVA - İSPANYA 

2.1. Atık Gıda Sorunu 
 

Küresel olarak, insan tüketimi için üretilen tüm gıdaların yaklaşık üçte biri kaybolmakta veya israf 

edilmektedir (FAO, 2011). AB'de haneler, AB'deki toplam gıda atığının yarısından fazlasını (47 

milyon ton) üretmektedir ve gıda atıklarının %70'i ev, yemek servisi ve perakendeden 

kaynaklanmaktadır (FUSIONS, 2016). İspanya'da 2020'de her dört İspanyol hanesinden üçü 

yiyecek ve içeceği çöpe attı ve kişi başına ortalama 31 kilo/litre oldu. Toplamda 1.364 milyon 

kilo/litre yiyecek ev çöpüne atıldı73. 
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İspanya Tarım, Gıda ve Çevre Bakanlığı, 2013 yılında “gıda kaybını ve israfını önemli ölçüde 

sınırlamayı, atılan gıdaların sosyal, ekonomik ve çevresel değerini en üst düzeye çıkarmayı ve 

azaltılmış gıdaları azaltmayı” amaçlayan “Daha fazla gıda, daha az atık” stratejisini geliştirdi. 

Çevresel bozulma." Strateji (2013-2016)74, aşağıdaki eylemlere öncelik vermiştir: (gıda israfının 

önlenmesi), yeniden kullanım, geri dönüşüm ve diğer geri kazanım türleri. Öneriler, gönüllü 

anlaşmalar ve öz düzenleme yoluyla uygulanır. 

Plan 5 eyleme bölündü: 

1. Yiyeceklerin ne kadar, nasıl, nerede ve neden kaybolduğunu ve israf edildiğini öğrenmek için 

çalışmalar yapın. 

2. İyi uygulamaları ve farkındalık artırıcı eylemleri yaygınlaştırın ve teşvik edin. 

3. Düzenleyici unsurları analiz etmek ve gözden geçirmek. 

4. Diğer ajanlarla işbirliği yapın. 

5. Yeni teknolojilerin tasarlanmasını ve geliştirilmesini teşvik edin. 

 

Daha ayrıntılı olarak, ulusal stratejinin amacı, sorunla ilgili farkındalığı artırmak, üretim zincirinde 

iyi uygulamaları öğretmek ve STK'lar, gıda bankaları, tüketici dernekleri ve yardım grupları ile 

istikrarlı işbirliği çerçeveleri oluşturmaktı. Strateji aynı zamanda gıda kaybı ve israfını azaltmaya 
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katkıda bulunan ve gıdanın daha iyi kullanılmasına yardımcı olan tüm girişimleri yönlendiren bir 

platform işlevi gördü. Strateji, toplumun geniş kesimlerinin ve paydaşların gıda zincirine katılımını 

gerektirmektedir. 

Stratejinin (2017-2020)75 ikinci aşaması olan çabalar, önceki dönemde daha az geliştirilen yönlerin 

yanı sıra gıda israfıyla mücadele üzerinde en büyük etkiye sahip eylemlere odaklandı. Stratejide 

önerilen hedefe ulaşmak için gerçekleştirilen eylemler, 8 eylem alanı içinde çerçevelenmiştir: 

1. Bilgi inşası 

2. Eğitim ve bilinçlendirme 

3. İyi uygulamaların teşvik edilmesi 

4. Diğer aktörlerle işbirliği 

5. Sektörel anlaşmalar 

6. Düzenleyici hususlar 

7. Araştırma ve yenilik 

8. Gıda israfı, çevre ve iklim değişikliği 

 

Strateji kapsamında, 2021 yılında Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı Luis Planas76, vatandaşlar 

arasında sorumlu tüketimi teşvik etmeyi ve gıda tüketimini azaltmayı amaçlayan "Aquí no se tira 

nada" (burada hiçbir şey atılmaz) bilinçlendirme kampanyasını sundu. bakanlık için öncelik olarak 

gördüğü ve "toplumsal bir gereklilik" olan bir hedeftir. Kasım 2020'de "Dünyanın en zengin ülkesi 

İspanya'dan yemek" sloganı ile yola çıkmış ve bu trendi takip ederek gıda maddelerinin değerini 

vatandaşlara iletmek için Bakanlık tarafından kampanya başlatılmıştır. kaliteli ürünlerdir ve israf 

edilemez. 
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https://www.alimentosdespana.es/es/campanas/ultimas-campanas/alimentos-de-espana/el-

pais-mas-rico-del-mundo/aqui-no-se-tira-nada.aspx 

Ancak, Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı tarafından77 toplanan ulusal verilere göre, pandemi 

sonrasında artan farkındalık nedeniyle ve aynı zamanda insanların yeni tarifler denemek için daha 

az zamanları olduğu ve dolayısıyla israf ettikleri için evlerdeki gıda israfı miktarı azaldı. az yemek. 

Her 4 haneden 1'i hiçbir şeyi atmıyor. 65 yaş üstü kişilerde haftalık diyet ve miktarların nasıl daha 

iyi planlanacağı konusunda bir bilinçlendirme süreci oluşturulabilirse daha iyi sonuçlara 

ulaşılabileceğinin altı çizildi. 

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa'yı geçen ve gıda atığı yönetimi konusundaki 

farkındalık kampanyasına paralel olarak Avrupa'yı geçen krizden elde edilen verilere dayanarak, 

İspanya hükümeti Haziran 2022'de gıda israfıyla ilgili yeni bir yasayı onayladı. ve niyeti 1 Ocak 

2023'te78 yürürlüğe girmesidir. Bu yasa, potansiyel gıda israfının tüm aşamalarını kapsadığı için 

ilginçtir: birincil üretim, sanayi, dağıtım ve haneler. 

Tüm zincir şirketleri, prosedürlerinin kendi kendine teşhisine dayanan bir atık önleme planına 

sahip olmalıdır. Kayıpların nerede meydana geldiğini belirledikten sonra, bunları en aza indirecek 

önlemler almaları ve bunları nasıl kullanacaklarına karar vermeleri gerekecektir. 

1. Bağış yoluyla insan tüketimi. Zincirdeki aracılar, şirketler, sosyal inisiyatif kuruluşları, STK'lar 

veya gıda bankaları ile ürünlerin toplandığı, aktarıldığı ve taraflar arasında depolandığı koşulları 

belirleyen anlaşmalar imzalamalıdır. 

2. Gıdanın dönüşümü. Atamadıkları, ancak tüketim için hala optimum durumda olan yiyecekleri 

(reçel, meyve suları) dönüştürmeyi tercih edecekler. 
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3. Yiyeceklerin artık insan tüketimine uymaması durumunda hayvan yemi. 

4. Diğer kullanımlar/gübreler. 

- Restoranlar: Müşterilerine tüketilmeyen yiyecekleri (ücretsiz) alma hakkını sunmalıdırlar. Bunu 

yapmak için, yeniden kullanılabilir veya kolayca geri dönüştürülebilen tüketici dostu ambalajlara 

sahip olmaları gerekir. 

- Süpermarketler: Yiyeceklerin "raf ömrü" sona ermeden önce kullanılabilmesini sağlamak 

amacıyla yasa, bu tür kuruluşlar için bir dizi iyi uygulama içermektedir. Üç örnek79: 

● "Çirkin, kusurlu veya estetik olmayan" ürünler için satış hattına sahip olmak. 

● Mevsimlik, yerel veya organik ürünlerin tüketimini teşvik edin. 

● Son kullanma tarihi kısa veya yakın olan ürünlerin satışını teşvik edin. 

Küresel düzeyde bir şirket olan Bureau Veritas da hedefe katkıda bulunuyor. Gıda israfının en aza 

indirilmesine katkıda bulunmak için şeffaflık ve sorumluluk temelinde gıda atık yönetimi kursu ve 

sertifikasyonunu sağlar. Hedefleri, 

● Atıkları en aza indirerek kendi üretim süreçlerimizi optimize edin. 

● Atık yönetimi maliyetlerini azaltın. 

● Döngüsel ekonomiyi teşvik ederek AB Çiftlikten80 Çatala Stratejisi ve SDG1281 ile ve özellikle de 

kişi başına düşen gıda israfını yarıya indirme hedefi olan 12.3 ile uyum sağlayın. 

Aslında, çiftlikten çatala kadar tüm gıda zincirine hitap edecek: birincil üretim, endüstri, dağıtım, 

restoranlar ve haneler. 

 

2.2. Eğitimde Atık Gıda Yönetimi 
 

Lütfen en azından aşağıdaki hususlar hakkında bilgi ekleyin: okullarda gıda atığı yönetimine ilişkin 

eğitim programları (müfredat kapsamında veya müfredat dışı olarak), mevcut eğitim kaynakları 

(ders kitapları, eğitim kursları, dijital platformlar, web siteleri ile ilgili mevcut ulusal durum) , 

uygulamalar, vb), gıda atık yönetimi ile ilgili hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin ihtiyaçları. 

İspanya'da gıda atığı ve yönetimi konusunda çok sayıda literatür bulunmaktadır. Mevcut 

literatürün ana odak noktası, israf edilen gıdaların ana payının haneler tarafından üretildiği göz 

önüne alındığında, tüketicilerin bilinçlendirilmesi gibi görünmektedir. Ancak çoğu zaman 

tüketicilerin ihtiyaç duyduğundan fazlasını sunan perakende sektörüne de büyük önem 

verilmektedir. Sonuç olarak, özellikle İspanya gibi Akdeniz ülkelerinde talebi yüksek olan sebze ve 
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meyve gibi bazı ürünlerin depolanması mümkün olmadığı için fazla gıdaların atılması söz 

konusudur.82 

Eğitim formatında gıda atığı yönetimi ile ilgili bazı materyaller ve/veya girişimler: 

- “Daha Fazla Gıda, Daha Az Atık” stratejisi kapsamında, Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı, gıda 

israfı, oyunlar, bir denetim modeli, inisiyatif ve eğitimcilere gıda israfı ile mücadele konusunda 

eğitim vermelerine yardımcı olmak için çok daha fazla içerik sağlanmaktadır. 

https://menosdesperdicio.es/que-puedes-hacer/educadores 

- La Catedra del Banco de Alimentos, FAO'ya göre 1,3 milyar ton gıda israfıyla mücadele etmek 

için gençler arasında bu sorun hakkında farkındalık yaratmak için çalışıyor. Çocuklar çabuk 

öğrenen kişiler oldukları için bu okul bilinçlendirme kampanyalarının yaygınlaştırılması gerektiğine 

inanıyorlar. Bu amaçla, ailelerine transfer edecek olan en gençte bir değişiklik yaratmak için pratik 

öğrenme ve eğlenceyi birleştirmeyi öneriyorlar. Bu olası faaliyetlerden bazıları şunlardır: sınıfta 

kompost oluşturmak ve bunu ev kompostu olarak okul bahçesine uygulamak (potansiyel olarak 

hane başına yılda 150 kg'a kadar gıda atığını yönlendirebilir), ezilmiş veya şekerli meyvelerden 

lezzetli smoothie'ler ve meyve suları hazırlamak gerçekten bayat yiyecekleri pratik bir şekilde 

tanıyan öğrenciler tarafından getirilebilir. Bu eylemler, çocukları atıkların çevresel etkileri ve doğal 

gıdaların görünüşünün önemsizliği konusunda bilinçlendirecek, toplumu yönetecek gençleri 

bilinçlendirecek ve daha iyi bir dünyanın aşamalı olarak yaratılmasına katkıda bulunacaktır. 

(https://blogs.upm.es/cba/2016/04/25/campanas-contra-el-desperdicio-en-colegios/)83 

- Unilever ve Ambientech, ortaokullarda bir eğitim faaliyeti aracılığıyla gençler arasında gıda 

israfına karşı mücadeleyi teşvik ediyor84. Unilever'in İspanya'daki yan kuruluşu ve bilim, sağlık ve 

çevre konularında evrensel eğitimi teşvik eden kar amacı gütmeyen kuruluş, İspanya'daki gençler 

arasında her gün çöp kutusuna atılan yiyecek miktarını en aza indirmenin önemi konusunda 

farkındalık yaratmak için bir araya geliyor. . Girişim, yeni öğretim yılında 2.000'den fazla okulu 

etkileyecek bu çevre sorunuyla ilgili ücretsiz bir çevrimiçi eğitim yolunun geliştirilmesini 

öngörüyor. Ortaokul öğrencileri için özel olarak tasarlanmış bu güzergah, BM Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedeflerinde yer alan zorluklardan biri olan gıda israfını azaltmak hakkında daha fazla 

bilgi edinmek isteyen ülkedeki tüm okullara ücretsiz erişime açık olacak. 

Öğrenciler ve çocuklar için eğitim programlarının, israf edilen yiyecek miktarını azaltmada etkili 

olduğu şimdiden kanıtlanmıştır. Bu durumda pratik bir örnek, Valensiya (İspanya) şehrinde bir 

devlet ilkokulunda (İlköğretim 6. sınıfa kadar) Mart-Mayıs 201985 arasında yürütülen bir çalışma 

olabilir. Öğretmenleri ve öğrencileri bilgilendirmekten ve FW'yi azaltmaya öğrencileri dahil 

etmekten oluşan didaktik bir müdahale, FW'ye yönelik bilgi ve tutum düzeyinde ve okullarda 

sabah ortası tatili ve öğle yemeği sırasında üretilen FW miktarında değişiklikler meydana 

getirebilir. Müdahaleden sonra öğretmenlerde ve öğrencilerde FW'ye yönelik bilgi ve tutum 

düzeyinde küçük değişiklikler tespit edildi. Öğle yemeğinde FW azalmasının yaklaşık %30'u 

müdahale grubunda gözlendi, ancak diğer gruplarda gözlenmedi. Birincil grupların geri kalanında 

sabah ortası molası sırasında ortalama ağırlığın neredeyse yarısı kadar bir azalma gözlemlendi. 
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Sonuçlar, sınıflarda FW sorununun ele alınmasının çocukların tutumları üzerinde çok olumlu bir 

etkiye sahip olabileceğini açıkça göstermektedir: özellikle eğitim yolculuğunun en başında, 

çabaları okullara koymak için daha fazla bir neden. 

 

Geleceğin Eğitimi Derneği - GED - TÜRKİYE 
 

2.1. Atık Gıda Sorunu 
 

Ülkenin Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye her yıl yaklaşık 2 

milyon ton gıda israf ediyor ve şu ana kadar Türkiye'de gıda atığı yönetimi konusunda ulusal bir 

strateji yok. Ancak, Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 11. Kalkınma Planı'nda (2019) 

çerçeve ana hatlarıyla belirtilmiş olup aşağıdaki hedefleri içermektedir; “Gıda güvenliği için etkin 

stok yönetimi, tedarik zincirindeki kayıpların azaltılması, israfın önlenmesi, piyasaların 

düzenlenmesine yönelik kural ve kapasitelerin geliştirilmesi sağlanacaktır.” ve “Gıda kaybı ve 

israfını önlemek için tüketici bilinci artırılacaktır.”86 

Atık yönetimine ilişkin en önemli girişim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 

yürütülen Sıfır Atık (https://sifiratik.gov.tr/) girişimidir. Sıfır Atık girişimi, gıda dahil çeşitli atıkların 

yönetiminde bir dizi atık yönetimi prosedürü sağlayarak okullar, hastaneler, oteller, fabrikalar gibi 

her sektörde atık yönetiminin ana hatlarını çiziyor. Bu prosedür setleri bakanlık tarafından sadece 

belediyeler, havaalanları, alışveriş merkezleri, sanayi bölgeleri gibi bazı sektör/kuruluş türleri için 

denetlenir ancak çoğu sektör/kuruluş bu prosedürlere uymak zorunda değildir. Sıfır Atık 

girişiminin tüm ilçeye yayılması planlanıyor ve yakın gelecekte atık yönetimi için resmi politika 

olacak.87 

Gıda atıkları yönetimine odaklanan eylem planlarına gelince, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile işbirliği yaparak “Türkiye'de Gıda Kayıplarının ve 

Gıda İsrafının Önlenmesi” konulu ulusal bir strateji belgesi tasarlamaktadır. ”. Belge, 

Bilinçlendirme ve Tüketici Bilinçlendirme, Kapasite Geliştirme, Kitle, Satış ve Depolama ve Tüketici 

Düzeylerinde Gıda İsrafını Önleme ve Azaltma gibi birçok hedefi içermektedir. Bu belgede, bu 

eylem planının başarısının kamu kurumları, sektör, tüketiciler, akademi ve STK'lar arasındaki 

işbirliğine bağlı olduğu da belirtilmiştir. 

Diğer girişimlere gelince; 

-Türkiye'deki belediyeler, verimliliği ve kolaylığı nedeniyle uzun yıllardır atık gıdaları kompost 

kaynağı olarak görmektedir. Örneğin İstanbul Belediyesi atık gıdalardan günlük 1000 Kilogram 

kompost üretiyor. (https://cevre.ibb.istanbul/atik-yonetimi-mudurlugu/kompost-ve-geri-

kazanim-tesisleri) 
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- Üretilen ekmeğin %33'ünün israf edilmesinden dolayı Türkiye'de önemli bir sorun olan ekmek 

israfını azaltmak amacıyla 2013 yılında “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” başlamıştır. Proje, 

ekmek israfını %18 oranında azalttığı için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından 

başarı öyküsü seçildi. 

- WWF-Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi, yeme-içme sektörüne bilinçli bir tüketim anlayışı 

getirmek, oluşan atıkları dönüştürürken/değerlendirirken atık miktarını azaltmak için Yeşil Nesil 

Restoranlar adlı bir sertifikasyon programı düzenliyor. 

- Gıda İsrafı, Gıda Kurtarma Derneği, Sabri Ülker Vakfı gibi evde gıda israfına karşı bilinçlendirme 

odaklı bu alanda çalışan çok sayıda STK ve kuruluş bulunmaktadır. 

- Teknoloji ve bilgi teknolojileri gelişip tüm dünyaya yayıldıkça, atık yönetimine yönelik güncel 

yaklaşımlardan biri de son kullanma tarihi yaklaştıkça gıda ürünlerini online olarak satmaktır. 

“Fazla Gıda” ve “Yenir”, alıcı ve satıcıların gıda ürünlerini almak/satmak (veya bağışlamak) için 

sınırlı çürüme süresi olan iki örnek uygulamadır. 

Ulusal istatistiklere gelince, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın “Gıda İsrafı Endeksi Raporu 

2021”e göre; Türkiye'de evsel gıda atığının kişi başına yıllık 93 Kg olduğu tahmin edilmektedir1. 

Restoranlarda ise kişi başı yıllık 28 Kg, perakende mağazalarında ise 16 Kg'dır2. Bu, yılda yaklaşık 

11 milyon kilogram gıda atığı anlamına geliyor. Bu büyük miktardaki atığın ekonomiye maliyeti 

yılda 4 Milyar Euro civarındadır3. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın 2019 yılında yaptığı bir 

araştırmaya göre, katılımcıların %27'si evde yemek israf ettiğini ve sadece %32'si sofrasında asla 

atık olarak yemek bırakmadığını belirtmiştir.89 
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İstanbul'da 29 restoran ile yapılan bir araştırmaya5 göre, ankete katılanların çoğunluğu (%79,3) 

en fazla israfın restoranların servis bölümünde üretildiğini belirtmiştir. Yemek atıklarının yönetimi 

ile ilgili olarak %82,7'si yemek artıklarını yemek üretiminde (sebze suyu, çorba, sos vb.) çeşitli 

şekillerde yeniden kullandığını belirtmiştir90. 

Gıda atığı yönetimine gelince, belediyeler tarafından toplanan gıda atıklarının çoğu ve gıda 

atıklarını gübre olarak aktif olarak kompost haline getiren 9 tesis bulunmaktadır. 2020 yılında 

üretilen toplam kompost miktarı 120 bin ton civarındadır91 

 

2.2. Eğitimde Atık Gıda Sorunu 
 

Genel olarak gıda atığı yönetimindeki duruma benzer şekilde, Türkiye'de gıda atığı yönetimine 

ilişkin mevcut literatür çok sınırlıdır. Bu alanda çok az araştırma vardır ve gıda atık yönetimine 

ilişkin bilgiler sınırlıdır. Ancak, FAO ile devlet kurumları, şirketler ve yerel STK'lar arasındaki işbirliği, 

Türkiye'de gıda atığı yönetimi araştırmalarına odaklanmak üzere ortaya çıkmaktadır. Atık gıdaların 

nasıl azaltılacağına odaklanmak yerine, mevcut literatür çoğunlukla gıda atıklarının biyoyakıt, 

biyogaz ve gübre gibi ekonomik kaynakları sağlamak için geri dönüştürülmesini kapsamaktadır. 
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● Gıda atığı ve gıda atığı ile ilgili eğitim programları çok başarılı olacaktır, mevcut eğitimta 

temeller;Birinci Sınıflar; Gerektiği kadar yemek, ekmek ve yemek israfını önlemek, Geri 

dönüştürülebilir gıdaları ayırt etmek. 

● İkinci Sınıflar; Gerektiği kadar yemek ve ekmek israfını önlemek. 

● Üçüncü Sınıflar; Gıda (özellikle ekmek) israfının önlenmesi ve fazla gıda maddelerinin 

değerlendirilmesi. 

● Dördüncü Sınıflar; Gıda israfının önlenmesi, Gıda saklama koşulları 

● Yedinci Sınıflar; Geri dönüşüm ve yeniden kullanımın önemi, Evsel katı ve sıvı atıkların geri 

dönüşümü ile ilgili projelerin tasarlanması, Geri dönüşüm tesislerinin ekonomiye katkısının 

vurgulanması 

● Sekizinci Sınıflar; Gıda kaynaklarının verimli kullanımına yönelik projeler tasarlamak, Katı 

atıkların geri dönüşüm için ayrıştırılmasının önemini anlatmak, Geri dönüşümün ülke ekonomisine 

katkısı konusunda veri toplamak için araştırma yapmak. 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sabri Ülker Vakfı, FAO'nun “Do Good: Tasarruf Edin!” 10-13 yaş arası 

çocuklara yönelik bir dizi öğretim kılavuzu. İyilik Yapın: Yiyeceklerden Tasarruf Edin! gıda israfının 

ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçları, gıda israfını önlemenin avantajları, çocukların gıda israfını 

azaltmak için yapabilecekleri eylemler ve geliştirebilecekleri ve arkadaşlarına, ailelerine 

tanıtabilecekleri iyi alışkanlıklar hakkında farkındalığı artıran bilgi ve uygulamalı faaliyetler içerir. 

ve gıda israfını azaltmak için topluluklar. 

Ayrıca, FAO'nun katkılarıyla geliştirilen İngiltere ve İtalya'daki mevcut müfredatlar tercüme 

edilerek ortaokullar için özel bir program hazırlanmaktadır. Türkiye'de ilk ve orta dereceli 

okullarda kullanılmak üzere Tarım Bakanlığı tarafından başka bir program geliştirilmektedir. 

Bakanlık şu anda ortaokul öğrencilerine yerel personelin deneyimlerine dayalı, içerik 

oluşturmadan seminerler veriyor. 

Okullarda mevcut eğitim programlarının yanı sıra perakende sektöründe tedarikçilere gıda atığı 

yönetimi konusunda eğitim verilmektedir. Gıda israfını 2030 yılına kadar %50 oranında azaltmak 

amacıyla Tarım Bakanlığı ve FAO iş birliği ile Migros Bakkallar tarafından 10x20x30 olarak 

adlandırılan eğitim verilmektedir. Metro Marketler de tedarikçilerine çok benzer eğitimler 

uygulamaktadır. 

Mevcut durumun da ima ettiği gibi, yeni eğitim kaynaklarının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Gıda 

atığı yönetimine yönelik ilk adım, hem kamu hem de kurumsal düzeyde bilinçlendirmeye 

odaklanmaktır. Mevcut veriler gıda israfının Türkiye'deki devasa boyutunu gösterse de bu veriler 

aslında yabancı kuruluşlar veya STK'lar tarafından oluşturuluyor. Bu nedenle ilk adım, gıda israfına 

ilişkin yeterli veri toplamak, insanlara ve STK'lara farkındalık yaratma kampanyalarını 

oluşturabilmeleri için güvenilir veriler sağlamak olmalıdır. Bu şekilde daha ileri adımlar ülkenin ve 

insanların ihtiyaçlarına göre atılabilir. Örneğin Türkiye'de ekmek çok tüketiliyor ve israf edilen 
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ekmekle ilgili birçok kampanya var. Bu da bize veriler toplandıktan sonra kişilerin kolayca 

bilgilendirilebildiğini ve yeni kampanyaların başladığını gösteriyor. 

İkinci adım, ülkenin ihtiyacına göre uygun kampanya ve eğitim içeriklerinin tasarlanması için kamu 

otoriteleri ve STK'lar arasında sinerji ve işbirliğinin oluşturulmasıdır. Alanda çok sayıda STK 

olmasına rağmen, bunların yerel veya bölgesel kamu kurumları ile işbirliği mevcut değildir. Bu, 

çoğunlukla, konunun doğası gereği birçok kuruluşun katılımını gerektirdiğinden, gıda atığı 

yönetimi alanındaki kamu kurumlarının rollerindeki karışıklıktan kaynaklanmaktadır. 

Bu alandaki son ve en önemli eksiklik, okullarda gıda atığı yönetimi konusunda bütüncül bir 

müfredatın olmamasıdır, çünkü mevcut müfredat sadece gıda atık yönetiminin önemi konusunda 

farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle gıda atık yönetimine ilişkin temel bilgilerin yanı 

sıra gıda israfının nasıl azaltılacağı ve israf edilen gıdalardan nasıl yararlanılacağı konusunda da bir 

eğitim programına ihtiyaç duyulmaktadır. Kaynaklar, uygulamalı etkinlikler, oyunlar, videolar, 

yapılandırılmış ziyaretler, rehberler, öğretmenler için kılavuzlar, her düzeyde bilgilendirici 

oturumlar gibi çeşitli şekillerde oluşturulabilir. Bu kaynaklar, sahadaki kilit paydaşların katılımıyla 

oluşturulmalı ve öğretmenleri ve gençleri gıda israfına karşı önlem almaya ve israf edilen gıdayı 

yönetmeye teşvik etmeyi amaçlamalıdır. Müfredat, mümkün olan en erken seviyede başlaması 

şartıyla ilk, orta ve hatta daha yüksek seviyelere entegre edilmelidir. 

3. SAHA ARAŞTIRMASI–ANKETLERİN YORUMLANMASI 

 

Balkan Bridge - BULGARİSTAN 
 

3.1. Öğretmenlerin Yanıtları  
Bulgaristan'ın Sofya kentindeki farklı liselerden öğretmenlerin Sıfır Atık projesi kapsamında 

verdikleri yanıtların özeti. 

1. Atık gıda yönetiminin ne olduğunu biliyor musunuz? 
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Öğretmenlerin yaklaşık yarısının Gıda Atık Yönetimi konusu ile daha önceden tanışmış, diğer 

yarısının ise tanıtılmamış olduğu sonucuna varılabilir. 

 

2. Atık gıda yönetiminden ne anlıyorsunuz? (Açık soru) 

En yaygın cevaplar: 

● İhtiyacımızdan fazlasını satın almamak 

● Yiyecek vermek 

● Gıda İsrafını Önleme 

● Büyük etkinliklerden kalanlar, ihtiyacı olan kişilere gönderilebilir. 

● Kompostlama ve benzeri uygulamalar 

● Daha iyi gıda lojistiği 

3. Gıda atığı yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? 
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Öğretmenlerin tepki analizine göre pedagojik uzmanlıkları, oyunlaştırılmış çözümler, atölye 

çalışmaları ve video eğitimi gibi etkileşimli yaklaşımlarla bilgi edinmenin daha etkili olduğunu 

gösteriyor. 

4. Aşağıdakilerden hangilerini gıda israfı olarak değerlendiriyorsunuz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Önceki soruyla ilgili olarak, ayda ne sıklıkla yemek israf ediyorsunuz? 
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7. Gıda atığı yönetimi ile ilgili aşağıdaki eylemlerden/oyunlardan/uygulamalardan bazılarına 

aşina mısınız? 
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8. Ülkenizde/topluluğunuzda gıda israfını azaltmak/önlemek için neler yapılabilir? 

Prime answers: 

● Gıda Atık Yönetimi ile ilgili eğitim kursları düzenleyin (hem öğretmenler hem de öğrenciler için) 

● Çalıştaylar / konferanslar / tartışmalar düzenleyin, Gıda Atıkları Yönetimine İlişkin Dünya Kafeleri 

9. Lütfen Gıda Atığı ile mücadelede en önemli/en önemli 3 ihtiyacınızı belirtin (örneğin, Gıda 

Atığı Yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek veya Gıda Atığı Yönetimi hakkında farkındalık 

yaratmaya yönelik faaliyetlere katılmak için) 

● Eğitim materyallerinin geliştirilmesi; çevrimiçi seminerler; eğitici e-platform 

● Ders dışı faaliyetler; Rol oynama yöntemleri; çevrimiçi uygulamalar 

● Sorumlu alışveriş; Sorumlu pişirme; sorumlu tüketim 

● Eğitim kampanyalarıyla birlikte konuyla ilgili video dersleri 

● Ders dışı faaliyetler; İyi uygulamalar; seminerler 

● Gıda Dondurma; Gıda koruması; Gıda kompostlaması 

● Konuyla ilgili ek derslerin/konuların/derslerin tanıtımı 

10. Gıda Atıkları Yönetimi ile ilgili bir eğitim kursuna katıldıysanız, İÇERİK ve YÖNTEM 

açısından faydalı olduğunu düşündüğünüz seçenekleri işaretleyiniz ve kendinize bir tane daha 

seçenek ekleyiniz: 
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Seçenekler: 

● Kavramların tanımı 

● Mevcut Yasal Çerçeve 

● Mevcut uygulamalar 

● Karma öğrenme (yüz yüze ve çevrimiçi) 

● Ortak çalışma 

● Etkileşimli stratejiler / öğrenme araçları 

Önerilen cevapların her biri, eğitim kursu için İçerik ve Metodoloji yararlılığı açısından öğretmenler 

tarafından eşit olarak kabul edilmektedir. 

3.2. Öğrenci Yanıtları  
Ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler SIFIR ATIK projesinin ana hedef grubudur, bu nedenle 

aşağıdaki cevaplar gelecekteki Proje Sonuçlarını şekillendirmek için son derece önemli kabul 

edilmektedir. 
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2. Gıda atığı yönetiminden ne anlıyorsunuz? 

●  Fazla gıda alımını azaltmak, ne kadar ihtiyacımız olduğunu planlamak 

gıda israfını azaltan sistem 

● Yiyebileceğimizden fazlasını satın almamak 

● Fazla gıdaların çöpe atılmaması sağlanmalı, varsa evsiz hayvanlara ve ihtiyaç sahibi kişilere 

verilmelidir. 

● Yiyecekleri çöpe atmak, israf etmek. 

● Yiyecek takibi 

● Bir etkinlikten sonra ihtiyaç duyan kurumlara dağıtılmak üzere arta kalan yiyecekler 

bence bu, gıdanın geri kalanını verimli bir şekilde dağıtmak ve gıdanın kendisini israf etmemeye 

çalışarak verimli kullanmak anlamına gelmelidir. 

● Gıda atıklarının bertarafı yönetimi, soruna karşı önlemler 

● Yemeğin çöpe atılmaması için planlanması 

● Gıda israfını önlemek. 

● İnsanlar ne kadar yiyeceğe ihtiyaçları olduğuna karar vermeli, onu çöpe atıp bozulmasına 

izin vermemeli. 

● Daha iyi tedarik lojistiği 

● Yiyecek israfını yönetmek için bir algoritma izleyin 

● Seçim, boşa gitmemesi için doğru miktardadır 

●  Hayvan yemi bağışlamak veya 

● Yiyecek kullanımını, hiç veya çok az yiyecek atılıp israf edilmeyecek şekilde 

yönetmek.Composting and taking action according to needs and possibilities. 

● Gereksiz yiyecekleri bağışlamak 

● İklim değişikliği, kirlilik ve enerji tasarrufu gibi konularda farkındalık. 



 

 

 

 

60 

 

● Farklı şekillerde ve yönlerde kullanım. 

● Yiyeceklerin haneler ve oteller ve işletmeler tarafından atılması 

● Yenilmeyen yiyecekler izlenmeli ve ihtiyacı olanlara verilmelidir. 

 

3. sorunun yanıtları, öğrencilerin oyunlaştırılmış çözümler, atölye çalışmaları ve video eğitimi gibi 

etkileşimli yaklaşımlar yoluyla bilgi edinme tercihini göstermektedir.
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Yiyeceklerin israf edilme sıklığı ile ilgili olarak öğrencilerin en çok tercih ettikleri yanıtın yüzde 51,9 

ile yarısından biraz fazla olan “Ayda bir” olduğu görülmektedir.

 

 

 

 



 

 

 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Center for Social Innovation- GKRY 
 



 

 

 

 

64 

 

Saha araştırması 46 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir: 30 (%65) öğretmen ve 16 (%35) öğrenci. 

Katılımcıların tamamı GKRY'de yaşamaktadır. 

 

Figure 1. Katılımcıların yüzdesi; öğretmenlere karşı öğrenciler, CY anketi. 

Source: own elaboration 

3.1. Öğretmen Yanıtları  
- Gıda atık yönetiminin ne olduğunu biliyor musunuz? 

Şekil 1'e göre öğretmenlerin %76,5'i (26 öğretmen) gıda atık yönetimi konusunda bilgi sahibi 

olduğunu belirtirken, sadece 4'ü bilgi sahibi olmadığını ifade etmiştir.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Öğretmenlerin gıda atık yönetimi konusundaki bilgileri, GKRY anketi. 

 

- Gıda atık yönetiminden ne anlıyorsunuz? 
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Cevaplar, katılımcıların kullandığı ifadelere göre 3 ifade altında kategorize edilebilir: 

(a) gıda atıklarının uygun yönetimi/kullanımı, 

(b) atık azaltma ve 

(c) geri dönüşüm – yeniden kullanım – kompostlama. 

(a) ifadesinin çok belirsiz olduğunu ve ne tür bir yönetimin uygulanabileceğini belirtmediğini 

vurgulamak önemlidir. (c) beyanı, katılımcıların gıda atığı kullanımının bir parçası olarak da 

değerlendirilebilecek gıda atıkları ile ilgili geri dönüşüm/yeniden kullanım terimleriyle ilgili kafa 

karışıklığını veya bilgisizliğini göstermektedir (“a” ifadesi). (b) ifadesi en az bahsedilendi ve 'yemek' 

kelimesinin kullanılmadığı düşünüldüğünde biraz genel. Bir öğretmen katılımcı, gıda atıklarından 

biyokütle yapma fikrini dile getirdi. 

Gıda atığı yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? 

Öğretmenlerin çoğunluğu, gıda atığı yönetimi konusundaki bilgilerini artırmak için eğitim 

programlarına (%70) katılmayı ve hatta ilgili videoları izlemeyi (%50) tercih etti. Seminerler ve 

Oyunlar, sırasıyla %43 ve %40 ile katılımcılar arasında neredeyse eşit tercih buluyor. İlginç bir 

şekilde, bir öğretmen alternatif bir öğrenme yöntemi olarak bir atık arıtma tesisini ziyaret etmeyi 

önerdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Öğretmenlerin gıda atığı yönetimini öğrenme konusundaki tercihleri, GKRY anketi. 

 

 

- Bir ayda ne sıklıkla yemek israfı yaparsınız? 
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Şekil 3'e göre öğretmenlerin çoğu (%65) ayda ikiden fazla yemek israfı yaptığını belirtmiştir. 

Öğretmenlerin %19'u ayda sadece bir kez israf ediyor gibi görünürken, en düşük oran (%16) ayda 

iki kez yemek israf edenlerdir. 

 

 

 

 

 

 

Figure 3:Öğretmenlerin 

yemek israfı sıklığı, GKRY anketi. 

- Gıda Atık Yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitim/aktiviteye katıldınız mı/katıldınız mı? 

Unutulmaması gereken önemli bir nokta, öğretmenlerin küçük bir bölümünün, aşağıdaki Şekil 4'te 

gösterildiği gibi, gıda atığı yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitim/faaliyette yer aldığıdır; özellikle, 30 

öğretmenden sadece 3'ü (%10) 'evet' dedi. Olumlu yanıtlar, ilgili eğitimlere/etkinliklere yarıyılda 

bir, yılda 3 kez ve sadece bir kez katılan(d) öğretmenlerin olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

 

 

……………. Şekil 4.Öğretmenlerin 

eğitim/etkinliklere 

katılımı, GKRY anketi. 

 

 

- Gıda atığı yönetimi ile ilgili aşağıdaki eylemlerden/oyunlardan/uygulamalardan bazılarına aşina 

mısınız? 

Aşağıdaki soru, öğretmenlerin gıda atığı yönetimi ile ilgili önerilen örneklerden herhangi birine 

aşina olup olmadığını incelemektedir. Sonuçlar, öğretmenlerin çoğunun (%97) kompostlama, 
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yemek hazırlama ve gıda fazlasının yönetimi gibi uygulanabilecek eylemlerin farkında olduğunu, 

ancak hayal kırıklığına uğrayarak hiçbirinin gıda atık yönetimi oyunlarına aşina olmadığını; sadece 

bir öğretmen (%3) ilgili mobil uygulamalar hakkında bilgi sahibidir (Şekil 5). 

 

Şekil 5: Öğretmenlerin ilgili gıda atığı yönetimi eylemleri hakkında bilgisi, GKRY anketi. 

 

- Ülkenizde/topluluğunuzda gıda israfını azaltmak/önlemek için neler yapılabilir? 

Şekil 6, öğretmenlerin gıda israfını azaltmak/önlemek için neler yapılabileceğine ilişkin inançlarını 

göstermektedir. Öğretmenlerin tercihlerinin başında, yüksek bir seçim yüzdesiyle (%80) gıda atığı 

yönetimi kurslarının düzenlenmesinin geldiği dikkat çekicidir. Öğretmenlerin yarısından fazlası, 

çalıştayları/konferansları/tartışmaları ve ders dışı etkinlikleri de gıda israfını azaltmanın ideal bir 

yolu olarak görmektedir (sırasıyla %56,6 ve %66,6). Öğretmenlerin bu soruya verdiği yanıtların 

ardından, Oyun tasarlamak ve geliştirmek tüm seçenekler arasında en az çekici olanıdır ve 
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öğretmenlerin sadece %40'ı bu seçeneği seçmiştir. Genel bir yorum olarak, öğretmenlerin kurslar 

ve 

atölye 

çalışmaları gibi daha geleneksel öğrenme yollarını tercih ettikleri görülmektedir. 

- Şekil 6: Öğretmenler tarafından gıda israfının azaltılmasına yönelik öneriler, CY anketi. 

Gıda israfını ele alma konusuyla ilgili en önemli 3 ihtiyacınızı listeleyin (örneğin, Gıda Atığı Yönetimi 

hakkında daha fazla bilgi edinme ihtiyacı veya Gıda Atığı Yönetimi hakkında farkındalığı artırmaya 

yönelik faaliyetlere katılma ihtiyacı). 

 

Öğretmenlerden aşağıdakilerin gerekliliğinin altını çizen çeşitli yanıtlar geldi: 

● Gıda atık yönetimi konusunda farkındalık yaratmak, 

● Konuyla ilgili bilgi ve güncelleme sağlamak, 

● Eğitim, 

● Öğreticilerin, videoların, etkileşimli oyunların geliştirilmesi, 

● Eğitim programlarına katılım, 

● Saha gezileri ve çalışma ziyaretleri organizasyonu, 

● Okul çalıştaylarının düzenlenmesi, 

● Gıda israfını azaltmak veya gıda peelingi kullanmak için pratik günlük çözümler sunmak, 
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● Son kullanma tarihi geçmemiş yiyeceklerle nasıl başa çıkılacağı konusunda pratik çözümler 

sunmak, 

● Süpermarketlerin ve/veya restoranların yiyecek fazlasını nasıl yönettikleri hakkında bilgiler, 

● Gıda atık yönetimi uygulamalarını hayata geçirmeye yönelik teşvikler, 

● Eylemlerin uygulanması için yerel yönetimlerden destek, 

● Akıllı alışverişle ilgili ipuçları, 

● Gıda fazlasını dağıtarak ihtiyaç sahibi ailelere yardım sağlamak. 

- Gıda Atık Yönetimi ile ilgili bir eğitim kursuna katıldıysanız, İÇERİĞİ ve YÖNTEMİ ile ilgili faydalı 

bulduğunuz seçenekleri işaretleyin ve kendinize ait BİR seçenek daha ekleyin. 

Eğitim kursunun içeriği ve metodolojisi sorulduğunda, çoğu öğretmen uygulanan mevcut 

uygulamaların ve uygulanan etkileşimli materyalin/stratejilerin önemini vurgulamaktadır. “Yasal 

çerçevenin mevcut olması”, “harmanlanmış öğrenme” ve “işbirlikçi çalışma” da eşit derecede 

önemlidir. 

 

Şekil 7: İçerik ve metodoloji ile ilgili faydalı yönler, CY anketi. 
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3.2. Öğrenci Yanıtları  
- Gıda atık yönetiminin ne olduğunu biliyor musunuz? 

Şekil 8'e göre, gıda atığı yönetimi hakkında bilgi bildiren öğrencilerin yüzdesi 50-50'dir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8: Öğrencilerin gıda atığı yönetimi konusundaki bilgileri, GKRY anketi. 

 

- Gıda atık yönetiminden ne anlıyorsunuz? 

- Öğrencilerin cevapları 2 ifade altında toplanabilir: 

(a) uygun gıda atığı yönetimi ve 

(b) geri dönüşüm – yeniden kullanım – kompostlaştırma; öğretmenler tarafından da dile getirilen 

ifadelerdir. 

(a) ifadesinin en çok bahsedilen (16 öğrenciden 9'u) olduğunu vurgulamak önemlidir. 

 

Gıda atığı yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? 

Öğretmenlerin tercihine benzer şekilde, öğrencilerin en yüksek yüzdesi, gıda atığı yönetimi 

hakkında daha fazla bilgi edinmek için eğitim programlarına (%62.5) katılmayı tercih ettiğini, 

ardından oyun kullanımını (%31.25) tercih ettiğini belirtti. Oyunların seminerlerden veya 

videolardan biraz daha çekici olduğu düşünülüyor, bu da genç nesillerin elektronik ve çevrimiçi 
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etkileşimli platformlara daha aşina olduğu gerçeğiyle yorumlanabilir. Seminerler ve Videolar 

sırasıyla öğrencilerin %25'i ve %18,75'i tarafından seçilmiştir (Şekil 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9: 

Öğrencilerin gıda atık yönetimini öğrenme konusundaki tercihleri 

 

- Bir ayda ne sıklıkla yemek israfı yaparsınız? 

Şekil 10'a göre 16 öğrenciden 6'sı (%38) ayda iki kez yemek israf ettiğini bildirmiştir. Geri kalan 

öğrenciler, ayda iki veya ayda bir defadan fazla yemek israf ediyor gibi görünüyor ve %31'lik aynı 

yüzdeye ulaşıyor. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10: Öğrencilerin yemek israfı sıklığı, GKRY anketi 

- Gıda Atık Yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitim/aktiviteye katıldınız mı/katıldınız mı? 

Öğretmenlerin yanıtlarına benzer şekilde, öğrencilerin en yüksek yüzdesi ilgili herhangi bir 

eğitim/etkinlikte yer almamıştır. 16 öğrenciden sadece 4'ü (%25) bu tür eğitimlere/faaliyetlere 

katıldığını belirtmiştir (Şekil 11); ikisi bir kez katıldıklarını, biri eğitimin sadece gıda israfını değil 

genel atık yönetimine atıfta bulunduğunu, diğer ikisi ise düzenli olarak/birçok kez katıldıklarını 

belirtti. 
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              Şekil 11: Öğrencilerin eğitime/etkinliklere katılımı, GKRY anketi.    

- Gıda atığı yönetimi ile ilgili aşağıdaki eylemlerden/oyunlardan/uygulamalardan bazılarına aşina 

mısınız? 

Öğretmenlerin yanıtlarına benzer şekilde, öğrencilerin büyük çoğunluğu kompostlama, yemek 

hazırlama ve yiyecek fazlasının yönetimi gibi gıda israfını yönetmek için alınan önlemlere aşinadır. 

Buna karşılık, sadece 3 öğrenci (%18.75) gıda atığı yönetimi oyunlarına aşina görünüyordu, hiçbiri 

gıda atığı yönetimi ile ilgili Uygulamalara aşina değildi (Şekil 12). 

 

Şekil 12: Öğrencilerin ilgili gıda atığı yönetimi eylemleri hakkındaki bilgileri, GKRY anketi. 

Ülkenizde/topluluğunuzda gıda israfını azaltmak/önlemek için neler yapılabilir? 

Gıda atık yönetimi kurslarının düzenlenmesi, öğrencilerin tercihlerinde en düşük yüzdeye (%37,5) 

sahiptir. Öğrencilerin yarısından fazlası (%56,25) çalıştayları/konferansları/tartışmaları gıda 

israfını azaltmak için ideal bir araç olarak görmektedir. Öğrencilerin yüzde ellisi, gıda israfının 

azaltılması/önlenmesi için hem ders dışı etkinliklerin hem de yarışmaların önemli olacağını 

bildirmiştir. Öğrencilerin yarısından azı (%43.75) gıda atık yönetimi oyunlarının tasarlanıp 

geliştirilmesinin faydalı olacağını belirtmiştir (Şekil 13). 

Şekil 13: Gıda israfının azaltılmasına yönelik öneriler, GKRY anketi. 
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Dot2Dot & Innovation Hive - YUNANİSTAN 
 

Saha araştırması kapsamında toplam 43 yanıt toplanmıştır. Tüm yanıtlayanlar live in Greece.  

 

Yukarıdaki pasta grafikte görüldüğü gibi, ankete katılanların %63'ü öğrenci, %37'si ise 

öğretmendir. Daha spesifik olarak, Ortaöğretimde 27 öğrenci ve 16 öğretmen anketi 

doldurmuştur. Yanıtları aşağıda listelenmiştir ve uygun olduğunda grafikler şeklinde 

gösterilmektedir. 

 
 

 

3.1. Öğretmenlerin yanıtları 
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- Gıda atık yönetiminin ne olduğunu biliyor musunuz?

 

Bu soruda 10 öğretmen (%62) gıda atığı yönetimi kavramına aşina olduğunu belirtmiştir. 6'sı (%38) 

gıda atığı yönetiminin ne olduğunu bilmediğini belirtmiştir. 

-  Gıda atık yönetiminden ne anlıyorsunuz? 

Öğretmenlerin “gıda atığı yönetimi” teriminin ne anlama geldiğine gelince, en popüler yanıt 

gıdanın optimal kullanımı ve israfın sınırlandırılmasıydı. Verilen bir diğer yanıt ise tüketilmeyen 

gıdalardan yararlanmanın yollarını bulmakla ilgiliydi. 

- Gıda atığı yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

 

Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi tüm öğretmenler, atölye çalışmaları ve eğitim oturumları 

yardımıyla gıda atığı yönetimi kavramı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediklerini 

belirtmişlerdir. 12'si konuyla ilgili videoları izlemekle ilgileneceklerini söyledi. Sadece 5 tanesi gıda 

atığı yönetimi ile ilgili oyunlarla ilgileneceğini belirtmiştir. 

-  Aşağıdakilerden hangilerini gıda israfı olarak değerlendiriyorsunuz? 
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Yukarıdaki grafik, ortaöğretimdeki ankete yanıt veren 16 öğretmenin tamamının (%100) gıda 

atığını evlerde veya restoranlarda atılan artık yiyecekler ve yakın olduğunda atılan yiyecekler 

olarak tanımladıklarını göstermektedir. veya son kullanma tarihinin ötesinde. Öğretmenlerin 

%75'i son kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri yemek atığı olarak gördüklerini söylerken, %56'sı 

yemek artıklarını yemek atığı olarak tanımlamıştır. 

-  Önceki soruyla ilgili olarak, ayda ne sıklıkla yemek israf ediyorsunuz? 

 

Bu soruya verilen yanıtlara göre Ortaöğretimdeki öğretmenlerin büyük çoğunluğu (%94) ayda 

ikiden fazla yemek israfı yapmaktadır. 

 

 

-  Gıda Atık Yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitim/etkinlikte yer aldınız mı? 
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Bu anketteki en ilginç bulgulardan biri yukarıdaki grafikte gösterilmektedir. Daha spesifik olarak, 

tüm öğretmenler (%100) gıda atığı yönetimi konusu ile ilgili herhangi bir eğitim veya faaliyete hiç 

katılmadıklarını belirtmişlerdir. 

- Bir önceki soruya cevabınız Evet ise, lütfen ne sıklıkta olduğunu açıklayın: sadece bir kez, düzenli 

olarak (her ay/dönem) 

Bir önceki soruda tüm öğretmenler gıda atığı yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitime veya etkinliğe 

katılmadıklarını ifade ettikleri için ilgili alt soru için herhangi bir yanıt toplanmamıştır. 

- Gıda atığı yönetimi ile ilgili aşağıdaki eylemlerden / oyunlardan / uygulamalardan bazılarına aşina 

mısınız?

 

Öğretmenlerden 15'i gıda atığı yönetimi ile ilgili eylemlere aşina olduklarını, 5'i ise ilgili 

uygulamalara aşina olduklarını ifade etmiştir. Ankete katılanların hiçbirinin gıda atığı yönetimi ile 

ilgili oyunlara aşina olmadığını belirtmediği belirtilmelidir. 

- Ülkenizde/topluluğunuzda gıda israfını azaltmak/önlemek için neler yapılabilir? 
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Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi, tüm öğretmenler, hem öğretmenler hem de öğrenciler için 

Gıda Atık Yönetimi ile ilgili eğitim kurslarının gıda israfını azaltmada veya önlemede yardımcı 

olacağını yanıtlamıştır. 14'ü ders dışı etkinlikler ve atölye çalışmaları/konferanslar/tartışmalar ya 

da Gıda Atık Yönetimi üzerine Dünya Kafeleri seçti. 13'ü ciddi oyunlar oynamayı yararlı bir önlem 

olarak göreceklerini söylerken, gıda atığı yönetimi konusunda yarışmaları seçenler daha azdı. 

-  Lütfen Gıda Atığı ile mücadelede en önemli/en önemli 3 ihtiyacınızı belirtin (örneğin, Gıda Atığı 

Yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek veya Gıda Atığı Yönetimi hakkında farkındalık 

yaratmaya yönelik faaliyetlere katılmak için) 

Öğretmenlerden toplanan yanıtlar şunlarla ilgiliydi: 

 

(a) eğitim programlarına/seminerlerine/çalıştaylarına katılım, 

(b) Gıda Atık Yönetimi konusunda farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetlere katılım, 

(c) mevcut araçlar hakkındaki bilgilere erişim, 

(d) konunun okul müfredatına dahil edilmesi / eğitim faaliyetlerinin oluşturulması, 

(e) uygun yönetim yolları hakkında bilgiye erişim, 

(f) gıda israfının ekonomik ve çevresel sonuçları hakkında bilgiye erişim 

(g) yerel düzeyde mevcut iyi uygulamalar / girişimler hakkında bilgiye erişim. 
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Organise/Take part in competitions / contests on Food
Waste Management

Play serious games on Food Waste Management

Organise workshops / conferences / debates, World
Cafes on Food Waste Management

Take part in extracurricular activities on this topic

Organise training courses about Food Waste
Management (for both teachers and students)
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-  Gıda Atıkları Yönetimi ile ilgili bir eğitim kursuna katıldıysanız, İÇERİK ve YÖNTEM açısından 

faydalı olduğunu düşündüğünüz seçenekleri işaretleyiniz ve kendinize bir tane daha seçenek 

ekleyiniz: 

 

 

Katılacakları Gıda Atık Yönetimi konulu bir eğitim kursunun içerik ve metodolojisi ile ilgili olarak, 

büyük çoğunluk (15 öğretmen) mevcut uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak istediklerini 

belirtirken, 12'si etkileşimli stratejileri / öğrenme araçlarını önemli gördüklerini belirtti. . Ayrıca 10 

öğretmenin harmanlanmış öğrenmeyi böyle bir eğitimin önemli bir özelliği olarak seçtiğini 

görüyoruz. 

3.2. Öğrenci Yanıtları  
- Gıda atık yönetiminin ne olduğunu biliyor musunuz? 

 

Yukarıdaki pasta grafiğinde görüldüğü gibi anketi dolduran öğrencilerin %78'i (21 öğrenci) gıda 

atığı yönetimi kavramına aşina olduklarını belirtmiştir. 6'sı (%22) gıda atığı yönetiminin ne 

olduğunu bilmediğini belirtmiştir. 

- Gıda atık yönetiminden ne anlıyorsunuz? 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Interactive strategies / learning tools

Collaborative work

Blended learning (face-to-face and online)

Current practices

Existing Legal Framework

Definition of concepts

78%

22%
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Öğrencilerden gıda atığı yönetimi kavramına ilişkin algılarına ilişkin alınan yanıtlar, gıda 

kaynaklarının doğru kullanılması ve gıda israfının azaltılması şeklinde özetlenebilir. 

 

-  Gıda atığı yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? 

 

Yukarıdaki çizelge, 27 katılımcıdan 22'sinin, ilgili bir temaya sahip oyunlar oynayarak gıda atığı 

yönetimi kavramı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğini göstermektedir. 19'u gıda atığı 

yönetimi ile ilgili eğitimlere ilgi duyacaklarını belirtirken, 17'si konuyla ilgili video izlemeyi tercih 

edeceklerini belirtti. Öğrencilerden 16'sı ilgili çalıştaylara katılarak gıda atığı yönetimi hakkında 

daha fazla bilgi edinmek istediklerini söyledi. 

- Aşağıdakilerden hangilerini gıda israfı olarak değerlendiriyorsunuz? 

 

Anketi dolduran öğrencilerin neredeyse tamamı (26 öğrenci) gıda atığını evlerde veya 

restoranlarda çöpe atılan yiyecek artıkları olarak tanımladıklarını, 25'i (%92,6) ise yakın veya gıda 

atığı olarak son kullanma tarihinin ötesinde. Öğrencilerin %70.4'ü son kullanma tarihi geçmiş 
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yiyecekleri yemek atığı olarak gördüklerini belirtmiştir. Son olarak, ankete katılanların sadece 

%33.3'ü yemek artıklarını yemek atığı olarak görüyor gibi görünüyor. 

 

 

- Önceki soruyla ilgili olarak, ayda ne sıklıkla yemek israf ediyorsunuz? 

 

Bu soruya verilen yanıtlara göre Ortaöğretim öğrencilerinin çoğunluğu (%59) ayda ikiden fazla 

yemek israfı yapmaktadır. Yaklaşık 5 öğrenciden 1'i buna göre ayda bir ve iki kez yemek israf 

ettiğini belirtmiştir. 

- Gıda Atık Yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitim/etkinlikte yer aldınız mı? 

 

Yukarıdaki pasta grafik, Ortaöğretimdeki öğrencilerin %85'inin gıda atığı yönetimi ile ilgili herhangi 

bir eğitim veya faaliyete hiç katılmadığını göstermektedir. Sadece %15'i geçmişte ilgili bir eğitim 

veya aktiviteye katılmış olduğunu söyledi. 

-  Bir önceki soruya cevabınız Evet ise, lütfen ne sıklıkta olduğunu açıklayın: sadece bir kez, düzenli 

olarak (her ay/dönem) 

19%

22%59%

Once a month Twice a month More than twice a month

15%

85%

Yes No
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Bu alt soruda daha önce gıda atığı yönetimi ile ilgili eğitim ya da etkinlik deneyimi olduğunu iddia 

eden 4 öğrenciden 2'si böyle bir eğitim ya da etkinliğe yalnızca bir kez katıldığını, geri kalan 2'si ise 

düzenli olarak katıldığını belirtmiştir. 

 

- Gıda atığı yönetimi ile ilgili aşağıdaki eylemlerden / oyunlardan / uygulamalardan bazılarına aşina 

mısınız?

 

 

Öğrencilerin tamamı gıda atığı yönetimi ile ilgili eylemlere aşina olduklarını, 4'ü ise ilgili 

uygulamalara aşina olduklarını ifade etmişlerdir. Ankete katılanların hiçbirinin gıda atığı yönetimi 

ile ilgili oyunlara aşina olmadığı belirtilmelidir. 

- Ülkenizde/topluluğunuzda gıda israfını azaltmak/önlemek için neler yapılabilir? 

 

Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi tüm öğrenciler (%100) ders dışı etkinliklere katılmanın gıda 

israfını azaltmaya veya önlemeye yardımcı olacağını belirtmişlerdir. Öğrencilerin 23'ü (%85,2) gıda 
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atık yönetimi ile ilgili eğitim kurslarının hem öğretmenlere hem de öğrencilere faydalı olacağına 

inanırken, 22'si (%81,5) ciddi oyunlar oynamayı faydalı bir önlem olarak görmektedir. 15'i gıda 

atığı yönetimi ile ilgili yarışmalar düzenlemeyi ve katılmayı tercih ederken, 11'i ilgili 

çalıştayların/konferansların/tartışmaların veya World Cafe'lerin gıda israfını azaltmaya veya 

önlemeye yardımcı olabileceğine inanmaktadır. 

Petit Pas Aps - ITALYA 
 

3.1. Öğretmen Yanıtları  
Masa araştırması yapmak için, Mayıs 2022'de Petit Pas, yerel bir ortaokulda düzenlenen bir 

etkinlik sırasında, gıda atıklarının mevcut durumunu iyileştirmeye yönelik eylemler için öneriler 

toplamak için katılımcılara "Alan Araştırması Anketi - Proje Sonucu 1" anketini sunmuştur. gıda 

atığı ve gıda atığı yönetimi kavramları ve gıda atığı uygulamaları/alışkanlıkları hakkında seviyeli 

anlayış. Anket sayesinde, katılımcıların gıda atığı yönetimi konusunda eğitimlere veya faaliyetlere 

katılma fırsatı olup olmadığını araştırmak da mümkün oldu. 

Toplanan 41 yanıttan 15'i öğretmendi ve ankette gıda atığı yönetimine ilişkin olası bir eğitim 

kursunun içeriği ve metodolojisi ile ilgili tercihleri toplamak için yalnızca kendilerine yöneltilen iki 

özel soru yer aldı. Aşağıda öğretmenlerin cevaplarından toplanan veriler yer almaktadır: 
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Toplanan 41 cevaptan 15'i (%36,6) anketi tamamladı.

 

3 öğretmen gıda atığı yönetimi kavramının farkında olmadığını, diğer 12 öğretmen ise bunun 

yerine bildiklerini beyan etmiştir. 

“Gıda atıkları yönetimi için ne demek istiyorsunuz?” sorusuna öğretmenlerin çoğunluğu şu yanıtı 

vermiştir: 

● yemek israfından kaçının 

ama aynı zamanda 

● gıda türlerini uygun şekilde ayırt edin 

● Yiyeceklerin hayır amaçlı yeniden kullanımı 
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Öğretmenler, gıda israfı konusunda bilgi almanın tercih edilen yolunun 

● Video 

● Oyun/uygulama 
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Aşağıdakilerden hangisine gıda israfını düşünüyorsunuz sorusuna öğretmenler cevap verdi 

● Aileler veya restoranlar tarafından çöpe atılan, süresi dolmuş yiyecekler, kullanılmamış veya arta 

kalan yiyecekler 

● yemekten kalanlar

 

Ayda kaç kez yemek israf ettiğiniz sorulduğunda, öğretmenlerin çoğunluğu 
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● ayda ikiden fazla

 

Görüşülen öğretmenlerin %100'ü, gıda atığı yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitime / etkinliğe hiç 

katılmadıklarını söyledi.

 

Öğretmenlerin %60'ı, gıda israfını azaltmaya yönelik eylemlerin daha fazla farkında olduklarını 

söyledi. 
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● kompost yapın, yemek planlayın, yiyecekleri uygun şekilde saklayın, sahip olduklarınızı kullanın, 

fazla yiyecekleri başkalarıyla paylaşın, vb. 

kalan %40 da cevap verdi 

● Uygulamalar: Olio, Karma, FoodCloud, NoWaste, Nosh, Kitchen, Food For All, Food Rescue US, 

FlashFood vb.

 

Yanıt veren öğretmenlerin çoğu, gıda israfını azaltmak veya önlemek için ülkenizde/şehrinizde 

neler yapılabileceği sorusuna yanıt verdi. 

● Gıda Atık Yönetimi konusunda eğitim kursları düzenlemek (öğretmenler ve öğrenciler için), 

● Yemek israfı hakkında konuştuğumuz atölyeler/konferanslar/tartışmalar, Dünya Kafeleri 

düzenleyin 

Alan araştırması anketinde ayrıca, gıda israfıyla mücadelede ele alınması gereken en önemli 3 

ihtiyacın ne olduğu sorulan öğretmenlere özel olarak yöneltilen iki soru da yer aldı. İşte toplanan 

cevaplardan bazıları: 

● Gıda israfının ne olduğu konusunda farkındalık ve bilginin yayılması. Gıda israfıyla mücadele 

yollarını belirtin. Herkesin konuya yaklaşmasını sağlamak için etkinlikler / çalıştaylar düzenleyin 

● Bilinçli satın alma, koruma teknikleri ve atıkla mücadele eylemlerine ilişkin eğitim 

● gençler arasında gıda israfı konusunda farkındalığı artırmak için reklam ve medya 

Gıda atıklarının maksimum düzeyde nasıl yeniden kullanılacağını anlamak için atölyeler. 
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Öğrenmek için oyunlar yaratın ve belki de yiyecekleri iyi bir şekilde geri dönüştüren veya yeniden 

kullanan insanlara ödeme yapın, en çok ihtiyacı olanlara bağış yapın. 

● Atık yönetimine ilişkin mevzuatı bilmek; Aileleri ve gençleri bu konuda bilinçlendirmek 

● Bilgi/ Eylem / Farkındalık yaratma

 

Gıda Atıkları Yönetimi Kursunda İÇERİK ve YÖNTEM açısından faydalı öneriler olarak öğretmenler 

şunları belirtmişlerdir: 

● Güncel uygulamalar, Karma öğrenme (çevrimiçi ve yüz yüze), Etkileşimli stratejiler / öğrenme 

araçları 

3.2. Students’ responses  
Masa araştırması yapmak için, Mayıs 2022'de Petit Pas, yerel bir ortaokulda düzenlenen bir 

etkinlik sırasında, gıda atıklarının mevcut durumunu iyileştirmeye yönelik eylemler için öneriler 

toplamak için katılımcılara "Alan Araştırması Anketi - Proje Sonucu 1" anketini sunmuştur. gıda 

atığı ve gıda atığı yönetimi kavramları ve gıda atığı uygulamaları/alışkanlıkları hakkında seviyeli 

anlayış. Anket sayesinde, katılımcıların gıda atığı yönetimi konusunda eğitimlere veya faaliyetlere 

katılma fırsatı olup olmadığını araştırmak da mümkün oldu. 

Toplanan 41 yanıttan 26'sı öğrenciydi. Öğrencilerin cevaplarından toplanan veriler aşağıdadır: 
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Toplanan 41 yanıttan 26'sı (%63,4) anketi tamamladı. 

 

Ankette öğrencilerin %70'i gıda atığı yönetimi kavramına aşina olduklarını beyan etti. 

Gıda atığı yönetimi ile ne kastedildiği sorulduğunda, öğrencilerin çoğu şu yanıtı vermiştir: 
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● geri dönüşüm 

● gıda israfının nasıl daha iyi yönetileceğini bilmek 

 

Öğrenciler, gıda israfı hakkında daha fazla bilgi edinmenin tercih edilen yolunun 

● Oyunlar / Uygulama, Laboratuvarlar 

küçük bir yüzde de belirtilen 

● okul ve atölyelerdeki dersler 
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Cevap veren öğrencilerin çoğunluğu yemek israfını düşündüklerini belirttiler. 

● Yemekten arta kalanlar, Süresi dolmuş yiyecekler, Son kullanma tarihi yaklaştığında veya 

geçtiğinde perakendeciler veya tüketiciler tarafından atılan yiyecekler. 

● Aileler veya restoranlar tarafından atılan, kullanılmamış veya arta kalan yiyecekler
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Yanıt veren öğrencilerin çoğunluğu, ortalama olarak yiyecekleri sık sık israf ettiklerini belirtti. 

● ayda bir 

 

Öğrencilerin %90'ı Gıda Atık Yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitim/aktiviteye hiç katılmamıştır.
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Yiyecek israfı sorununu yönetmek için olası araçlarla ilgili olarak, Eylemler: kompostlama, öğünleri 

planlama, yiyecekleri doğru şekilde saklama, sahip olduklarınızı kullanma, fazla yiyecekleri 

başkalarıyla paylaşma vb. Uygulamaların bilgisine üstün gelir: Gitmek için çok iyi, Olio , Karma, 

FoodCloud, NoWaste, Nosh, Kitchen, Food For All, Food Rescue US, FlashFood, vb.

 

Öğrencilerin cevaplarına göre gıda israfını azaltmak veya önlemek için kendi ülkelerinde alınması 

gereken önlemler şu şekildedir: 

● Gıda Atık Yönetimi konusunda eğitim kursları düzenleyin (öğretmenler ve öğrenciler için) 

● Atölyeler / konferanslar / tartışmalar düzenleyin, atık hakkında konuştuğumuz Dünya Kafeleri 

Liceul Teoretic “Marin Preda” - ROMANYA 
 

3.1. Öğretmen Yanıtları  
1. Gıda atık yönetiminin ne olduğunu biliyor musunuz?

 
 

Yes; 13; 
87%

No, 2, 
13%
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Verilen cevaplara göre öğretmenlerin çoğu (%87) gıda atığı yönetimi konusunda iyi bir anlayışa 

sahip olduklarına inanmaktadır. 

2. Gıda atık yönetiminden ne anlıyorsunuz? 

Gıda atığı yönetiminin ne olduğunu öğrenmek istediğimizde cevaplar oldukça çeşitliydi: atıkların 

toplanması, taşınması, işlenmesi, geri dönüştürülmesi ve depolanması hakkında eğitim; atıklarla 

ilgili daha iyi eğitim ve doğal kaynakların yeniden kullanımı için çözümlerin belirlenmesi; kirliliği 

azaltmak için çöpleri kategorilere ayırmak; gıda israfının ortadan kaldırıldığı organize bir sistem 

yaratmak; sınırlı miktarda gıda israfına yol açacak bir dizi eylem; gıda atıklarının toplanmasından 

sorumlu kuruluşların oluşturulması. 

3. Gıda atığı yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? 

 

Öğretmenlerin gıda atığı yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinme araçlarına ilişkin tercihlerine 

ilişkin olarak, diyagramda da görülebileceği gibi, yanıtları oldukça dengeli ve video materyallerine 

biraz daha fazla ilgi gösteriyor. 

4. Aşağıdakilerden hangilerini gıda israfı olarak değerlendiriyorsunuz? 

6; 18%

7; 21%

9; 26%

12; 35%

Games Training sessions Workshops Videos
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Az sayıda öğretmen yemeklerden arta kalanları ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri atık gıda 

olarak görmektedir, ancak bunların çoğu kullanılmamış veya evlerden veya restoranlardan atılan 

artık gıdaları bu kategoriye dahil etmektedir. 

5. Önceki soruyla ilgili olarak, ayda ne sıklıkla yemek israf ediyorsunuz? 

 

En yüksek oran, ayda ikiden fazla yemek israf edenlere aitken, bunu nadiren yapanların sayısı 

azdır. 

6. Gıda Atık Yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitim/etkinlikte yer aldınız mı? 
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Ankete katılan öğretmenlerin çoğu (13) Gıda atık yönetimi ile ilgili herhangi bir etkinlik/eğitim 

oturumuna katılmamış, sadece 2'si bu kurslardan bir kez yararlanmıştır. 

7. Gıda atığı yönetimi ile ilgili aşağıdaki eylemlerden/oyunlardan/uygulamalardan bazılarına aşina 

mısınız? 

 

Katılan tüm öğretmenler, aşağıdakiler gibi gıda israfını azaltmaya katkıda bulunan eylemlere aşina 

olduklarını beyan ettiler: Kompostlama, Öğünlerinizi planlayın, Yiyeceklerinizi uygun şekilde 

saklayın, Elinizde olanı kullanın, Ekstra Yiyecekleri başkalarıyla paylaşın. 

 

 

 

 

8. Ülkenizde/topluluğunuzda gıda israfını azaltmak/önlemek için neler yapılabilir? 

13%

87%
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Ankete katılan öğretmenler, Gıda Atık Yönetimi ile ilgili eğitim kurslarının yanı sıra ders dışı 

etkinliklerin düzenlenmesini, gıda atık yönetimi ile mücadele önlemleri olarak eşit derecede 

önemli görmektedir. Öğretmenlere göre yemek israfını önlemenin en az etkili yolu bu konuda 

yarışmalar düzenlemek/katılmaktır. 

9. Lütfen Gıda Atığı ile mücadelede en önemli/en önemli 3 ihtiyacınızı belirtin (örneğin, Gıda Atığı 

Yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek veya Gıda Atığı Yönetimi konusunda farkındalığı 

artırmaya yönelik faaliyetlere katılmak için). 

İşte Rumen öğretmenin bu soruya verdiği yanıtlardan bazıları: 

● gerekenden daha fazla gıda ürünü satın almamaya yönelik bilinçli bir davranış geliştirme ihtiyacı; 

● ihtiyaç fazlası ürünleri ihtiyaç sahiplerine bağışlamak; 

● bu fenomenin farkındalığını artırmak için faaliyetlere katılım; 

● seçici atık toplama konusunda okul nüfusunun bilgilendirilmesi ve yaygınlaştırılması; 

● sorumlu gıda alımı, biyolojik olarak parçalanabilen ambalaj kullanımı, atık seçimi; 

● farkındalığı artırmaya yönelik kurslar/faaliyetler, hem başkalarına hem de kendime gıda atığı 

yönetimi hakkında nasıl öğretileceğine dair sempozyumlar. 

10. Gıda Atıkları Yönetimi ile ilgili bir eğitim kursuna katıldıysanız, İÇERİK ve YÖNTEM açısından 

faydalı olduğunu düşündüğünüz seçenekleri işaretleyiniz ve kendinize bir tane daha seçenek 

ekleyiniz. 
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Gıda Atığı Yönetimi konusunda özel bir eğitim kursunun düzenlenmesiyle ilgili olarak, 

Romanya'daki öğretmenler bu sorunla mücadelede etkili olduğu kanıtlanmış mevcut uygulamalar 

hakkında bilgi almayı tercih ederler ve işbirlikçi çalışmaya vurgu yapılan eğitim oturumlarını takdir 

ederler. 

Sonuç olarak, Rumen öğretmenlerin Gıda Atık yönetimi konusunda bazı bilgilere sahip olduklarını 

söyleyebiliriz; ancak verdikleri yanıtlardan bu konudaki bilgilerinin sağlam ve derin olmadığı 

anlaşılmaktadır. Aynı zamanda, öğrenciler arasında gıda israfının yaşamlarımız ve çevre üzerindeki 

etkileri konusunda farkındalık yaratmak için ara sıra ders dışı etkinliklere katılırlar; yine de, 

çabalarının etkisini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan daha organize ve sistematik girişimlere 

katılmaya isteklidirler ve özellikle işbirlikçi, etkileşimli faaliyetler içeriyorsa, daha fazla eğitim 

almakla ilgilenirler. 

 

3.2. Öğrenci Yanıtları  
 

1. Gıda atık yönetiminin ne olduğunu biliyor musunuz? 

 

5%
12%

17%

7%

32%

27%

Definition of concepts
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Current practices

Blended learning (face-to-face and online)

Collaborative work

Interactive strategies / learning tools
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No
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Diyagrama göre, ankete katılan öğrencilerin yaklaşık üçte ikisi gıda atığı yönetimi konusuna 

aşinadır. 

2. Gıda atık yönetiminden ne anlıyorsunuz? 

Gıda atık yönetiminin ne olduğunu öğrenmek istediğimizde, cevapların çoğuna atıfta bulunuldu: 

evsel çöplerin ayrılması, gıda atıklarını önlemek için artıkların yönetilmesi, gıda atıklarının 

toplanması, geri dönüştürülmesi ve depolanması, ambalaj malzemelerinin uygun şekilde atılması, 

uygun gıda kaynaklarının planlanması, gıda israfının kontrolü. 

3. Gıda atığı yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? 

 

Just like in the teachers’ case, students also prefer videos as a means to develop their knowledge 

in food waste management, but their second option is games, as opposed to the teachers’ 

orientation towards training sessions.  

4. Aşağıdakilerden hangilerini gıda israfı olarak değerlendiriyorsunuz? 

 

Yine öğrencilerin cevapları öğretmenlerin verdiği cevaplar ile benzerlik gösteriyor, konu gıda atığı 

olarak kabul edilebilecek şeyler olduğunda, yarısından fazlası evlerden veya restoranlardan atılan 

kullanılmamış veya arta kalan yiyecekleri bu kategoride sıralıyor. 

1
2
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5. Önceki soruyla ilgili olarak, ayda ne sıklıkla yemek israf ediyorsunuz? 

 

Öğretmenlerden farklı olarak 12 öğrenci ayda bir kez yemek çöpe attığını, bu da gençlerin yaklaşık 

yarısının daha sık yemek attığını ifade ediyor. 

6. Gıda Atık Yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitim/etkinlikte yer aldınız mı? 

 

Diyagrama göre, öğrencilerin sadece üçte biri gıda israfını azaltmaya yönelik bir tür faaliyette 

bulunduklarını kabul etmiştir. 

7. Gıda atığı yönetimi ile ilgili aşağıdaki eylemlerden/oyunlardan/uygulamalardan bazılarına aşina 

mısınız? 

Once a month

Twice a 
month

More than 
twice a month

Yes No
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Gıda israfını azaltmaya katkıda bulunan eylemlere ilişkin öğretmen ve öğrencilerin cevapları 

arasında benzerlik vardır, yani her ikisi de kompostlama, yemeklerini planlama, yiyecekleri uygun 

şekilde saklama, sahip olduklarını kullanma, Ekstra Yiyecekleri başkalarıyla paylaşma konusunda 

bilgi sahibidir. 

 

8. Ülkenizde/topluluğunuzda gıda israfını azaltmak/önlemek için neler yapılabilir? 

 

Bu soruya verilen cevaplardan yola çıkarak genç nesil, gıda israfı konusunda toplumda bir değişim 

yaratmanın en iyi yolunun ciddi, eğitici oyunların olduğunu düşünüyor. 

Sonuç olarak, Romanya'daki sadece öğretmenler değil, aynı zamanda öğrenciler de gıda israfının 

azaltılmasına büyük ölçüde katkıda bulunacak faaliyetlere katılma isteklerini ifade etmekte ve dile 

getirmektedirler. Ayrıca, tüm toplumun doğal kaynaklara karşı saygılı bir tutum sergilemesi 
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gerektiğinin farkındalar ve etkileşimli oyunlar gibi resmi olmayan araçların beklenen etkiyi 

yaratacağına inanıyorlar. 

GEINNOVA - İSPANYA 
 

Saha araştırması kapsamında toplam 42 yanıt toplanmıştır. Ankete katılanların tamamı İspanya'da 

ikamet etmektedir. 

 

 

Katılımcıların %64 ü öğrenci ve %36’sı öğretmendir. 

Daha spesifik olarak, Ortaöğretimdeki 27 öğrenci ve 15 profesör, gıda atığı ve gıda atığı yönetimi 

konusundaki anlayış ve alışkanlıklarını araştırmak için sunulan anketi yanıtladı. 

 

3.1. Öğretmen Yanıtları 
 

1.  Atık gıda yönetiminin ne olduğunu biliyor musunuz? 
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Bu soruda 12 öğretmen (%80) gıda atığı yönetimi kavramına aşina olduğunu belirtmiştir. 3'ü (%20) 

gıda atığı yönetiminin ne olduğunu bilmediğini belirtmiştir. 

2.  Gıda atık yönetiminden ne anlıyorsunuz? 

“Gıda atığı yönetimi” derken ne kastettikleri sorusuna, katılımcılardan sadece biri ne olduğunu 

tam olarak bilmediğini söylerken, diğer katılımcılar bir tanım verebildi. Buna rağmen, verilen 

tanımların hepsi doğru veya kapsamlı değildir; bazıları gıda atığı yönetimini sadece gıda 

proseslerinin üretimine atıfta bulunarak düşünürken; diğerleri sadece evlerde veya restoranlarda 

gıda atıklarının azaltılmasını içerir. Bazı zayıf yönleri olan ancak ilgili olan 3 tanım ise aşağıdaki 

gibidir: 

 

● Atık gıdalardan kaynaklanan organik atıkların dönüştürülmesi ve yeni bir kullanıma sokularak 

çevresel etkilerinin azaltılması amacıyla arıtılması, örn. endüstriyel üretimde. 

● Birincil sektör ürünlerinin üretim, pazarlama ve tüketim sürecinin doğru çevresel işlenmesi. 

● Gıda üretim sürecinde ve evsel kullanımdan sonra oluşan tüm atıkların arıtılması. 

 

3. Gıda atığı yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? 

 

Gıda atığı yönetimi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı tercih edecekleri yöntem veya araçlarla 

ilgili olarak, en beğenilenler Eğitim oturumları ve Çalıştaylar olurken, sadece 5 kişi videoları seçti. 
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4.  Aşağıdakilerden hangilerini gıda israfı olarak değerlendiriyorsunuz? 

 

Katılımcılardan gıda atığı olarak kabul edilenlerin çoğunlukla “Evlerde veya restoranlarda atılan 

kullanılmamış veya arta kalan gıda” (13 öğretmen) ve “Perakendeciler veya tüketiciler tarafından 

en iyi zamana yakın veya daha fazla olduğunda atılan gıdalar” olduğunu görmek ilginçtir. tarih." (9 

öğretmen), “Yemekten arta kalanlar” ise sadece 5 kez belirtilmiştir. 

 

5.  Önceki soruyla ilgili olarak, ayda ne sıklıkla yemek israf ediyorsunuz? 
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Öğretmenlerin %54'ü ayda en az bir kez, 5 öğretmen ayda iki defadan fazla ve, sadece 2 öğretmen 

ayda iki defa yemek israf ettiğini belirtmiştir. 

6.  Gıda Atık Yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitim/etkinlikte yer aldınız mı? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 katılımcıdan 13'ü, gıda atığı yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitim faaliyetine hiç katılmadıklarını 

söyledi. 

7.  Bir önceki soruya cevabınız Evet ise, lütfen ne sıklıkta olduğunu açıklayın: sadece bir kez, düzenli 

olarak (her ay/dönem) 

Herhangi bir eğitim faaliyetine katılma fırsatına sahip olduklarını söyleyen ikisi, sadece birkaç kez, 

sadece bir veya iki kez alabildiler. 

8.  Gıda atığı yönetimi ile ilgili aşağıdaki eylemlerden/oyunlardan/uygulamalardan bazılarına aşina 

mısınız? 
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Öğretmenlerden 11'i gıda atığı yönetimi ile ilgili eylemlere aşina olduğunu, 4'ü ilgili uygulamalara 

aşina olduğunu, sadece 2'si gıda atığı yönetimi ile ilgili oyun uygulamasına aşina olduğunu 

belirtmiştir. 

9. Ülkenizde/topluluğunuzda gıda israfını azaltmak/önlemek için neler yapılabilir? 
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Çoğunluk, İspanya'da gıda israfını azaltmak için uygulanacak en iyi somut eylemin hem 

öğretmenler hem de öğrenciler için eğitim kursları olacağına işaret ediyor. Bunlardan 6'sı Gıda Atık 

Yönetimi üzerine atölye çalışmaları / konferanslar / tartışmalar veya Dünya Kafeleri seçti. 4'ü ders 

dışı etkinlikleri yararlı bir önlem olarak göreceklerini söylerken, gıda atığı yönetimi konusunda 

ciddi oyunlar seçenler daha azdı. Bunlardan biri, “Konuyu uygulamalı içerik olarak okul 

müfredatına dahil edin” şeklinde bir seçenek daha ekledi. 

 

Lütfen Gıda Atığı ile mücadelede en önemli/en önemli 3 ihtiyacınızı belirtin (örneğin, Gıda Atığı 

Yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek veya Gıda Atığı Yönetimi konusunda farkındalığı 

artırmaya yönelik faaliyetlere katılmak için). 

İspanya’daki öğretmenlerin bu soruya verdiği yanıtlardan bazıları: 

● Yemek artıklarıyla ne yapılmalı; Artıkları önlemek için net teknikler; Konuyla işbirliği yapmak için 

bir restoranda nasıl hareket edilir. 

● Gıda atığı yönetimi konusunda farkındalığı artırmak için sınıf etkinlikleri planlayın; Medyada 

farkındalık kampanyaları yürütmek; Gereksiz ulaşımı önlemek için yerel veya yakındaki gıda 

üretimini teşvik edin. 

● Konu hakkında daha fazla bilgi edinin; Önem konusunda farkındalık yaratmak ve restoranlarda, 

manavlarda vb. yiyecek israfını önlemek için Too Good To Go gibi uygulamaları kullanmaya teşvik 

etmek için öğrencilerle atölye çalışmaları yapın. 

● Büyük süpermarketler ve gıda endüstrileri tarafından gıda kullanımını ve geri çekilmesini 

kapsamlı bir şekilde kontrol edin; Bitkisel kökenli mevsimlik ve bölgesel ürünlerin tüketimini teşvik 

etmek (üretimleri için daha düşük enerji ve yakıt gereksinimleri göz önüne alındığında); resmi 

müfredatın bir parçası olarak en alt seviyelerden yemek ve yemek pişirme konusunda eğitim ve 

öğretimi teşvik edin. 

● Gıda yönetimi hakkında daha fazla bilgi için; Öğrencilerle paylaşacak materyale sahip olmak; 

Konuşacak bir konuya sahip olmak. 

 

10. Gıda Atık Yönetimi ile ilgili bir eğitim kursuna katıldıysanız, İÇERİK ve YÖNTEM açısından faydalı 

olduğunu düşündüğünüz seçenekleri işaretleyiniz ve kendinize bir tane daha seçenek ekleyiniz. 
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Konuyla ilgili bir eğitim kursu için içerik ve metodoloji açısından en çok tercih edilen seçenekler 

“Mevcut Yasal Çerçeve” ve “İşbirlikçi çalışma” olmuştur. “Etkileşimli stratejiler / öğrenme araçları” 

seçeneği 7 kişi, “mevcut uygulamalar” seçeneği 6 kişi tarafından ve en az seçilen kişi ise 

“Harmanlanmış öğrenme” (5 öğretmen) olmuştur. 

 

3.2. Öğrenci Yanıtları 
 

1. Atık gıda yönetiminin ne olduğunu biliyor musunuz? 

 

Yukarıdaki pasta grafiğinde görüldüğü gibi anketi dolduran öğrencilerin %52'si (14 öğrenci) gıda 

atığı yönetimi kavramına aşina olduklarını belirtmiştir. 13'ü (%48) gıda atığı yönetiminin ne 

olduğunu bilmediğini belirtmiştir. 

2. Atık gıda yönetiminden ne anlıyorsunuz? 

Cevaplardan bazıları şu şekilde olmuştur: 

● Bu konuyu dünya çapında gıda atıklarının yönetimi olarak anlıyorum. 
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● Restoranlarda, kantinlerde vb. yerlerde kalan yiyecekler... Nasıl yönetilir? 

● Artık tüketilemeyen yiyeceklerle yapılanlar. 

● Gıda atığı ve kalıntı miktarını yönetin 

 

3.  Gıda atığı yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?  

 

14 öğrencinin gıda atığı yönetimi ile ilgili tema ile ilgili oyunlar oynayarak daha fazla bilgi edinmek 

istediği not edilebilir. En çok tercih edilen ikinci iki seçenek ise videolar ve atölyelerdir. Oysa 

sadece 3'ü gıda atığı yönetimi konusunda eğitim oturumlarını tercih etti veya başka seçenekler 

istedi. 

4. Aşağıdakilerden hangilerini gıda israfı olarak değerlendiriyorsunuz? 

 

Yemek atıkları öğrenciler tarafından çoğunlukla kullanılmamış veya evlere veya restoranlara atılan 

yemek artıkları olarak tanımlanmaktadır (25 öğrenci). Gıda israfı olarak değerlendirilen ikincisi ise, 

son kullanma tarihine yakın veya ötesinde olduğunda gıda atığı olarak atılan gıdalardır 
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(öğrencilerin 13'ü). Bunlardan 11'i yemekten arta kalanları belirtirken, sadece 7'si gıda atığı olarak 

son kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri tercih etti. 

5. Önceki soruyla ilgili olarak, ayda ne sıklıkla yemek israf ediyorsunuz? 

 

Bu soruya verilen yanıtlara göre Ortaöğretim öğrencilerinin çoğunluğu (%44) ayda bir kez daha 

fazla yemek israfı yapmaktadır. 11'i ayda iki kez israf ederken, sadece 4'ü ayda ikiden fazla israf 

ettiğini söyledi. 

6. Gıda Atık Yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitim/etkinlikte yer aldınız mı? 

 

 

Yukarıdaki pasta grafik, Ortaöğretimdeki öğrencilerin %93'ünün gıda atığı yönetimi ile ilgili 

herhangi bir eğitim veya faaliyete hiç katılmadığını göstermektedir. Sadece %7'si (2 öğrenci) 

geçmişte ilgili bir eğitim veya aktiviteye katılmış olduğunu yanıtladı. 
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7.  Bir önceki soruya cevabınız Evet ise, lütfen ne sıklıkta olduğunu açıklayın: sadece bir kez, düzenli 

olarak (her ay/dönem) 

Daha önce gıda atığı yönetimi ile ilgili bir eğitime veya etkinliğe katıldım yanıtını veren 2 öğrenci 

sadece bir kez katıldım yanıtını vermiştir. 

8.  Gıda atığı yönetimi ile ilgili aşağıdaki eylemlerden/oyunlardan/uygulamalardan bazılarına aşina 

mısınız? 

 

 

Öğrencilerin çoğunluğu gıda atığı yönetimine ilişkin eylemlere aşinadır (19). 7'si konuyla ilgili 

uygulamalardan haberdar, 5'i ise gıda atığı yönetimi ile ilgili oyunlara aşina. 

9. Ülkenizde/topluluğunuzda gıda israfını azaltmak/önlemek için neler yapılabilir? 
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16 öğrenci, gıda atığı yönetimi konusunda atölye çalışmaları/konferanslar/tartışmalar yapmak 

istiyor. Bunlardan 12'si de eğitim kursları seçti. 9 öğrenci, yarışmaların veya ders dışı etkinliklerin 

de konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için yararlı bir önlem olabileceğini bildirmiştir. Sadece 

7 öğrenci gıda atığı yönetimi konusunda ciddi bir oyun oynamak istedğini belirtmiştir. 

Geleceğin Eğitimi Derneği - GED - Türkiye 
 

3.1. Öğretmen yanıtları 
Öğretmenlerle yapılan anket, Türkiye'deki çoğu ortaokuldan 28 öğretmenin katılımıyla Mayıs ve 

Haziran 2022'de uygulanmıştır. Anketlere yanıt veren okul sayısı 12'dir. Katılımcılar, proje amacı 

ve sonuçları hakkında Google Formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak bilgilendirilmiştir. 

Bölüm A. Gıda Atıkları / Gıda Atıkları Yönetimi ile ilgili mevcut durum 

S1. Atık gıda atık yönetiminin ne olduğunu biliyor musunuz? 

Gıda atığı yönetimi konusunda bilgisi olmayan veya sınırlı bilgisi olan öğretmenlerin 28 kişiden 

10'u Sıfır Atık Projesi'nin önemini açıkça göstermektedir. 
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S2. Atık gıda yönetiminden ne anlıyorsunuz? 

Öğretmenlerden gelen cevaplar aşağıdaki başlıklara ayrılmıştır; 
 
• Yeniden kullanılabilir atık ve yeniden kullanılamaz atık arasında ayrım yapmak. 
• Gıda atık miktarını azaltmak. 
• Çürümüş gıdaların veya atılan gıdaların değerli ürünlere dönüştürülmesi. 
• İsraf edilen yiyecekleri atmak. 
• Gıda atığı yönetiminin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. 
 
S3. Atık gıda yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? 

Yanıt verenlerin %41'i videolardan gıda atığı yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmeyi tercih 

ediyor. Atölyeler, öğretmenler için ikinci en çok tercih edilen öğrenme yöntemidir. 

64%

36%

Atık gıda yönetimi bilgisi (persentil)

Yes No
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S4. Aşağıdakilerden hangilerini gıda israfı olarak değerlendiriyorsunuz? 

Yemek artıkları %57 ile ana gıda atığı olarak kabul edilmektedir. 

 

 S5. Önceki soruyla ilgili olarak, ayda ne sıklıkla yemek israf ediyorsunuz? 

Eşit sayıfa katılımcı ayda bir, iki veya ikiden fazla yiyecekleri israf etmektedirler. 
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S6a. Gıda Atık Yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitim/etkinlikte yer aldınız mı? 

Ankete katılan öğretmenlerin sadece %11'i daha önce eğitim faaliyetlerinde yer almıştır. 

 

 

S6b. Bir önceki soruya cevabınız Evet ise, lütfen ne sıklıkta olduğunu açıklayın: sadece 
bir kez, düzenli olarak (her ay/dönem) 
3 katılımcı ilgili eğitim faaliyetlerine sadece bir kez katıldıklarını belirtmişlerdir. 
 
S7. Gıda atığı yönetimi ile ilgili aşağıdaki eylemlerden/oyunlardan/uygulamalardan 
bazılarına aşina mısınız? 

11

8

9

Gıda israf sıklığı (frekans)

Once a month Twice a month More than twice a month

3

25

Eğitim faliyetlerinde yer alma (frekans)

Yes No
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Katılımcıların çoğu Türkiye'deki gıda atığı yönetimi ile ilgili eylemlere, Uygulamalara veya 
Oyunlara aşina değil. 
 

 
 
S8. Ülkenizde/topluluğunuzda gıda israfını azaltmak/önlemek için neler yapılabilir? 
 

 
 
Sıfır Atık Projesi'nin en önemli unsurlarından biri olan ciddi oyunlarla oynamayı ve 
öğrenmeyi 22 kişi oyladı. 
 
 
B Kısmı – Yalnızca öğretmenlere yönelik sorular 
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S9. Lütfen Gıda Atığı ile mücadelede en önemli/en önemli 3 ihtiyacınızı belirtin (örneğin, 
Gıda Atığı Yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek veya Gıda Atığı Yönetimi 
hakkında farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetlere katılmak) 

 
Öğretmenlerden gelen cevaplar aşağıdaki başlıklara ayrılmıştır; 

•Bilinçlendirme. 
• Gıda atık yönetimi hakkında bilgi edinme. 
• Gıda israfına karşı beceri geliştirme. 
• Eğitim etkinliklerine katılmak. 
• Ev ve okul başvurusu için rehberlik 

 
S10.Gıda Atıkları Yönetimi ile ilgili bir eğitim kursuna katıldıysanız, İÇERİK ve YÖNTEM 
açısından faydalı olduğunu düşündüğünüz seçenekleri işaretleyiniz ve kendinize bir tane 
daha seçenek ekleyiniz: 
 
İşbirlikleri ve etkileşimleri içeren metodolojiler katılımcılar tarafından vurgulanmaktadır. 
Ayrıca Karma Öğrenme seçenekleri, katılımcılar arasında en yüksek puan alan 
seçeneklerdir. 

 

 
 

3.2. Students’ responses 
Öğrencilerle yapılan anket, 2022 Mayıs ve Haziran aylarında Türkiye'de çoğunluğu ortaokuldan 

olan 90 öğrencinin katılımıyla uygulanmıştır. Anketlere yanıt veren okul sayısı 12'dir. Katılımcılar, 

proje amacı ve sonuçları hakkında Google Formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak bilgilendirilmiştir. 

Bölüm A. Atık gıda ve yönetimi ile ilgili mevcut durum 
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S1. Atık gıda atık yönetiminin ne olduğunu biliyor musunuz? 
 
Öğrencilerin yarısı gıda yönetimi hakkında bilgi sahibidir. 
  

 
 

S2. Atık gıda yönetiminden ne anlıyorsunuz? 

Öğretmenlerden gelen cevaplar aşağıdaki başlıklara ayrılmıştır; 
-Yeniden kullanılabilir atık ve yeniden kullanılamaz atık arasında ayrım yapmak. 
-Yemekler arasında uygun tüketmek. 
-Gıda atık miktarını azaltmak. 
-Çürümüş gıdaları veya atılmış gıdaları değerli ürüne dönüştürmek. 
- Boşa giden yiyecekleri toplamak. 
- İsraf edilen yiyecekleri atmak. 
-Gıda atığı yönetiminin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. 
 
 
 
S3. Atık gıda yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? 

Öğretmenlerden gelen yanıtlara benzer şekilde, öğrenciler de videolar aracılığıyla gıda atığı 

yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. 
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Gıda yönetiminin ne olduğunu bilme 
(frekans)

YES NO
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S4. Aşağıdakilerden hangilerini gıda israfı olarak değerlendiriyorsunuz? 

Öğretmenlere benzer şekilde, öğrenciler de yemek artıklarını %58'den fazla yemek atığı olarak 

düşünüyor. 

 

 

S5. Önceki soruyla ilgili olarak, ayda ne sıklıkla yemek israf ediyorsunuz? 

Yanıt verenlerin çoğu, ayda bir kez yemek israf ettiklerini belirtmektedir. 
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S6a. Gıda Atık Yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitim/etkinlikte yer aldınız mı? 

Öğrencilerin neredeyse hiçbiri gıda atığı yönetimi ile ilgili eğitim veya etkinliklere katılmamıştır. 

 

S6b. Bir önceki soruya cevabınız Evet ise, lütfen ne sıklıkta olduğunu açıklayın: sadece 

bir kez, düzenli olarak (her ay/dönem) 

3 katılımcı, ilgili eğitim faaliyetlerine sadece bir kez katıldıklarını belirtmişlerdir. 
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S7. Gıda atığı yönetimi ile ilgili aşağıdaki eylemlerden/oyunlardan/uygulamalardan bazılarına 

aşina mısınız? 

Katılan öğrencilerin neredeyse %73'ü, yukarıda belirtilen gıda atığı yönetimini öğrenme 

yollarından hiçbirine aşina değildir. 

 

S8. Ülkenizde/topluluğunuzda gıda israfını azaltmak/önlemek için neler yapılabilir? 
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4. SONUÇ 

 

Balkan Bridge - Bulgaristan 
 

Analizin başlangıç noktası: Gözlem, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin yanıtları “1: Gıda 

atığı yönetiminin ne olduğunu biliyor musunuz?” sorusuna %50'den az olumlu yanıt 

gösterdiğinden, Gıda Atığı Yönetimi konusunda tatmin edici olmayan bir farkındalık düzeyi 

olduğunu göstermektedir. sırasıyla %47,6 (öğrenci) ve %46.7 (öğretmen)'dir. Bu sonuç, “Ne sıklıkla 

yemek israf ediyorsunuz?” sorusuna en çok tercih edilen cevapla doğrudan yankılanıyor. 

öğrenciler için ayda bir (%52,9) ve öğretmenler için bir ayda iki ve daha fazla (%53,4). 

Faktörler - konunun sonuçlarıyla birlikte teşvik edilmesi. Ulusal stratejiler için politika önerileri 

boyunca farkındalığı artırmak ve aktif eylemlerde bulunmak. Ayrıca, ulusal programın operasyonel 

hedefleri aşağıdakileri amaçladığından yerel yönetimlerin katılımı güçlendirilmelidir: 

● gıda atığı verileri için ulusal bir veri tabanı oluşturmak; 

● gıda israfını önlemek ve azaltmak için gıda üretim, işleme ve dağıtım tesislerini desteklemek; 

● tüketici davranışlarını ve gıdaya yönelik tutumlarını değiştirmek; 

● gıda tedarik zincirinin tüm aşamalarında gıda kaybı ve israfı önleme tedbirlerini uygulamak; 

● Yenilebilir fazla gıdanın insan tüketimi için ihtiyacı olan insanlara yeniden dağıtımını iyileştirmek. 

İlgili eylemler - israf edilen gıdaları kurtaran uygulamaları teşvik eden, bilgilendirme kampanyaları 

yoluyla yaygınlaştırılan ve Gıda Atık Yönetimi ile ilgili eğitim faaliyetlerine daha iyi katılım sağlayan 

faaliyetlerin tanıtılması (ders dışı ve/veya düzenli). Okul Eğitiminde öğretmen ve öğrencilerin 

karşılaştığı zorlukları ve ihtiyaçları desteklemek, 6. soruya “Gıda Atık Yönetimi ile ilgili herhangi bir 

eğitim / faaliyete katıldınız mı?” sorusuna verilen cevapların yüzdesidir. Öğrenciler için ise 

%85,2'den HAYIR, öğretmenlerden ise %86,7'den HAYIR seçeneği seçilmiştir. 

 

 

 

 Center for Social Innovation- GKRY 
 

İstatistiklere göre, GKRY'de gıda israfını azaltmak için karşılanmamış bir ihtiyaç var. Gıda atığı 

yönetimi ve azaltılması konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan birkaç proje ve gönüllü 



 

 

 

 

123 

 

olmasına rağmen, GKRY'deki tüm sektörlerde (örn. Ayrıca, şu anda okul öğrencilerine yönelik 

sürdürülebilir ve yenilikçi resmi bir eğitim programı olmadığı görülmektedir. Gıda atığı yönetimine 

bütünsel bir yaklaşım, GKRY'deki tüm okulların eğitim vizyonu ve politikasının temel bir parçası 

olmalıdır. 

Saha araştırmasının sonuçları, masa başı araştırmasının sonuçlarıyla uyumlu görünmektedir. 

Öğrencilerin yarısının gıda atığı yönetimi konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirtmeleri dikkat 

çekicidir. Buna karşılık, öğretmenlerin %75'i gıda atığı yönetimi hakkında bilgi sahibi olduğunu 

beyan etti, ancak genel katılımcıların (öğretmenler ve öğrenciler) yalnızca küçük bir kısmı gıda atığı 

yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitime/faaliyete katıldı. Her ikisi de eğitim programlarını yüksek 

oranda tercih etmiş olsa da, saha araştırması özellikle, motive olmanın veya oyunlar ve yarışmalar 

gibi yaygın eğitim faaliyetlerine katılmanın öğrenciler için gerçekten önemli ve çekici olduğunu, 

öğretmenlerin ise daha geleneksel öğrenme yollarını tercih ettiğini göstermiştir; gerçekten de, ikisi 

de ders dışı etkinliklere katılmayı yüksek derecede tercih ettiklerini ifade ettiler. 

 

Dot2Dot & Innovation Hive - Yunanistan 
 

Masa başı araştırması sırasında toplanan bilgiler ve Yunanistan'da gerçekleştirilen saha 

araştırmasından elde edilen veriler incelendiğinde, ortaöğretimde gıda atığı yönetimi konusu ve 

gıda atıklarının özellikleri konusunda önemli bir bilgi boşluğu olduğu kolayca fark edilebilir. Gıda 

israfı ve önlenmesine yönelik resmi bir eğitim programı olmadığı için, okul müdürlerinin ve 

öğretmenlerin ders planlarına ilgili sunumları veya görsel-işitsel materyalleri dahil etmek için 

aldıkları girişimlere bağlı olarak gıda atığı yönetimi konusundaki farkındalık. Şunu da belirtmek 

gerekir ki, çoğu AB ülkesi okullarında gıda atığı yönetimine ilişkin eğitimi resmi olarak entegre 

etmişken, Yunanistan'da okul kitaplarında yalnızca çevre koruma ve geri dönüşümle ilgili 

referanslar bulunmaktadır. 

Öğretmenlerin ve öğrencilerin verilen anketteki yanıtlarına göre, eğitim oturumları ve atölye 

çalışmaları, oyunlar ve ders dışı etkinlikler gibi gıda atık yönetimi hakkında bilgi edinmeleri için 

kaynaklar yaratmaya ihtiyaç vardır. Alan araştırmasının ilginç bir bulgusu, katılımcıların büyük 

çoğunluğunun gıda atığı yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitime veya faaliyete hiç katılmamış 

olmasıdır. 

Gıda israfı sorununun ele alınması ihtiyacının ortaya çıkmasıyla, genç nesilleri harekete geçmeye 

teşvik etmek, eğitmek, ilham vermek çok önemlidir. Aynı zamanda, araştırmanın bulgularına göre, 

konunun ortaokul müfredatına entegre edilmesinin, öğretmenlere uygun eğitim kaynaklarının 

sağlanmasının, eğitim ve öğretimle ilgili bilgilere erişimlerinin sağlanmasının önemli olduğu ortaya 

konmuştur. Ayrıca gıda israfının ekonomik ve çevresel sonuçları ve israfı etkili bir şekilde 

azaltmanın yolları ile ilgili mevcut araçları ve iyi uygulamaları da tanıtmanın faydalı olacağı 

düşünülmüştür. 
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Petit Pas Aps - İtalya 
 

Birleştirilmiş masa başı ve saha araştırmasının bir sonucu olarak İtalyan topraklarındaki bu analizin 

ardından, şu anda okullarda gıda israfı temasına adanmış girişimler ve projeler olduğu, ancak 

yapılandırılmış eğitim programları düzeyinde sunulan eğitimin bu konuya etki edebileceği ortaya 

çıktı. ek kaynaklarla geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

Ayrıca, masa başı araştırma anketinde öğretmenlerden ve öğrencilerden toplanan verilere göre, 

gıda atığı yönetimi konusunun daha spesifik olarak nasıl ele alınması gerektiği açıktır ve hem 

öğretmenler hem de öğrenciler, nasıl başa çıkılacağını öğrenmek için daha fazla kaynağa ihtiyaç 

duyduklarını ifade etmişlerdir. gıda atığı yönetimi konusunda kurslar, çalıştaylar, etkinlikler gibi 

konular göz önüne alındığında, ankete katılanların neredeyse tamamı proje konusu ile ilgili 

herhangi bir eğitim faaliyetinde yer alma şanslarının olmadığını belirtmişlerdir. 

Okullarda gıda israfı ile mücadele hedefine ulaşmak için gerekli bir unsur, sürdürülebilirlik ve 

çevreye saygı konusunda gerçek bir eğitimin parçası olarak gıda israfıyla mücadelenin öğrencilerin 

eğitim müfredatına entegre edilmesini sağlamak ve öğretmenlere ders planlarında kullanmaları 

için eğitim kaynağı sağlamak olacaktır. 

 

Liceul Teoretic “Marin Preda” - Romanya 
 

Bu kadar çok ürünün israf edildiği bu bağlamda, vatandaşların gıda güvenliği, gıda israfı ve 

nedenlerini daha iyi anlamaları gerekmektedir. Eurobarometer anketine göre, son kullanma tarihi 

etiketleri iyi anlaşılmamıştır. Bu karışıklık gıda israfını artırmaktadır. Aynı zamanda, on 

Avrupalı'dan neredeyse altısı, her zaman "önceki en iyisi" etiketlerini kontrol ettiğini söylüyor. 

Tüketicileri eğitmek ve bilgilendirmek: Tedarik zincirinin son halkası – evlerdeki nihai tüketiciler, 

gıda atıklarının yarısının üretildiği yeri temsil eder; bu nedenle, bu segmente yönelik eylemler, 

atıkla mücadelede/azaltmada en büyük etkiye sahip olacaktır. Bu gerçeğin bilinmesine rağmen, 

tüketici eğitimi çabaları neredeyse tamamen özel sektör tarafından üstlenilen tamamen 

marjinaldir. 

Okullar söz konusu olduğunda, öğretmenlerin ve öğrencilerin gıda atıklarının çevre, günlük 

yaşamımızın kalitesi ve aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınma üzerindeki etkilerinin farkına 

varmaları için eylem ve projelerin gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Bugünün toplumu. Eğitimciler, 

öğrencileri sağlıklı gıda tüketimine yönelik tutumlarını değiştirmeye motive etmeli, dengeli 

beslenmelerine yardımcı olmalı, aynı zamanda öğrencilerinde gıda israfını azaltacak ve doğal 

gıdaların korunmasına katkıda bulunacak uygulamaları geliştirmelidir.  
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Tartışılan konuyla ilgili araştırmalara dayalı olarak eğitim kaynakları oluşturulmalıdır; ancak bu 

kaynakların hedef grubun ihtiyaçlarına ve özelliklerine göre uyarlanması son derece önemlidir. 

Örneğin, farklı etkinlikler sırasında kullanılan metodoloji, teknolojideki ilerlemelerden, 

öğrencilerin dijital becerilerinden ve internet ve sosyal medya iletişiminin bu büyüleyici dünyasına 

olan ilgisinden yararlanarak günümüz gerçekliğine demirlenmelidir. Gıda israfıyla mücadele eden 

programların/projelerin/kampanyaların daha büyük, daha verimli bir etkisi olmasını istiyorsak, 

eğitici oyunlar, çevrimiçi etkileşimli platformlar, farklı akıllı cihazlarda çalışan uygulamalar hem 

öğrenciler hem de öğretmenler için erişilebilir olmalıdır. 

GEINNOVA - İspanya 
 

İspanya, AB'deki en yüksek yedinci gıda atığı düzeyine sahip ve atıkların çoğu haneler tarafından 

üretiliyor. İspanya'da üretilen gıda atıklarının neredeyse yarısı bu nedenle önlenebilir. Bir sorun, 

tüketicilerin israf ettikleri gıda miktarının farkında olmaması ve gıda israfına katkılarını oldukça 

hafife almalarında yatmaktadır. Gıda israfına ilişkin mevcut İspanyol literatüründe odaklanılan 

çözüm, tüketicileri bilinçlendirmektir. Benzer şekilde, İspanyol hükümeti okullar için farkındalık 

artırma eğitim programları geliştirmiştir. Literatür taramasından elde edilen sonuçlar, okullarda 

gıda israfı konusunun ele alınmasının çocukların gıda konusundaki tutumları üzerinde çok olumlu 

etkileri olabileceğini göstermektedir ve bu da gelecek nesilleri konu hakkında eğitmeye devam 

etmenin değerini vurgulamaktadır. Bu nedenle genç nesilleri eğitmek ve onları dikkatsizce çöpe 

atmak yerine tasarruf etmenin iyiliğine ikna etmek önemlidir. Farkındalık kampanyası ayrıca gıda 

israfının tüm toplum üzerindeki etkisinin daha iyi bir resmini vermek için açlık, kirlilik ve 

sürdürülebilirlik kavramı gibi hassas temalara da odaklanmalıdır. 

Masa başı araştırmasından toplanan verilerin analizi yoluyla, bu araştırmanın sonuçları, 

sorgulanan öğrencilerin yaklaşık yarısının gıda atık yönetiminin ne olduğunu bilmediğini ve hem 

öğretmenlerin hem de öğrencilerin çoğunluğunun gıda atık yönetimi ile ilgili bir eğitim faaliyetine 

hiç katılmadığını göstermektedir. Hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından tercih edilen 

çözüm, çalıştaylar, konferanslar, münazaralar, dünya kafeleri ve hem öğretmenler hem de 

öğrenciler için eğitim kursları yoluyla konuya ilişkin farkındalığın artırılmasına odaklanmak 

olmuştur. 

Geleceğin Eğitimi Derneği - GED - Türkiye 
 

Türkiye, yılda kişi başına 93 Kg ve her yıl israf edilen yaklaşık 2 milyon ton gıda ile kişi başına gıda 

israfında dünyada 3. sırada yer almaktadır. Bu yüksek rakamlara rağmen, özellikle bu alanda 

mevzuat ve kanunlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, bu alandaki proje ve girişimlerin sayısı da 

oldukça sınırlıdır. Bu nedenle hükümet şu anda Sıfır Atık Kampanyası'nın kamusal alanlarda 

uygulanmasıyla en önemli örneği kendisi oluşturmaya çalışıyor. Şu ana kadar UNICEF ve WWF gibi 
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uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen veya desteklenen az sayıda girişim 

bulunmaktadır.  

Türkiye'de eğitimde gıda atığı yönetimine gelince, FAO tarafından desteklenen sadece bir özel 

program vardır ve uygulaması çok sınırlıdır.  Müfredatta yer alan diğer programlar ise sadece gıda 

atıkları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Türkiye'de Sıfır Atık Projesi kapsamında 

yapılan anketin sonuçları, öğretmenlerin %64'ünün ve öğrencilerin %51'inin gıda atığı yönetimi 

konusunda bilgi sahibi olduğunu ortaya koymuştur. Okulda bugüne kadar sağlananlar göz önüne 

alındığında bu rakamlar oldukça tatmin edici. Ancak eylemden bahsedildiğinde, öğretmenlerin 

%11'i ve öğrencilerin %2'si Gıda Atık Yönetimi ile ilgili eğitimlere veya etkinliklere katılmaktadır. 

Anketin gösterdiği bir diğer nokta ise hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin çoğunluğunun gıda 

atığı yönetimi hakkında videolar ve oyunlar aracılığıyla daha fazla bilgi edinmek istediğidir.  

Türkiye'de her iki analizin birleştirilmesinden sonra, gıda atığı yönetimi konusunda öğrenciler için 

ilgi çekici bir şekilde tasarlanmış, bütüncül bir yaklaşıma sahip, kullanıma hazır bir programa ve 

eğitim içeriğine acil ihtiyaç olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KAPANIŞ 
Erasmus+ projemize dahil olan her kurum tarafından yürütülen dikkatli masa başı araştırmasının 

ardından ve ortaöğretime mensup 175'ten fazla öğrenci ve 105 öğretmene uygulanan 

yapılandırılmış anketin bulgularına dayanarak, ortaklığa katılan yedi ülke arasında çok sayıda 

benzerlik olduğunu açıkça görebiliyoruz. Bu, her Avrupa ülkesinde durumun tamamen aynı olduğu 

anlamına gelmez, ancak bizi ayıran yönlerden ziyade hepimizin geldiği bağlamı karakterize eden 

çok daha fazla benzer şey vardır. 

Bu nedenle, genel olarak gıda atıkları ve özel olarak da gıda atıklarının yönetimi söz konusu 

olduğunda ülkelerimizin sahip olduğu ortak unsurların altını çizmek istiyoruz. Aramızdaki en büyük 

benzerliklerden biri, Gıda atıklarıyla mücadelede eylemlere rehberlik etmesi amaçlanan ulusal 
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belge ve yönetmeliklerin varlığıdır. Ayrıca hepimiz, özellikle özel şirketler ve okul kurumlarında 

gıda atıklarıyla mücadeleye dahil olma konusunda bir ilgi ve meşguliyet olduğunu keşfettik. 

Araştırmamızda öne çıkan bir diğer husus da, tüm faaliyet alanlarında özellikle gıda israfına 

odaklanan mevcut literatürün sınırlı olmasının yanı sıra, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin 

gıda israfıyla nasıl mücadele edebileceğimize dair etkili, çekici ve interaktif eğitim kaynaklarına 

olan ihtiyacının artmış olmasıydı. 

Tüm ortak ülkelerde benzer olan bir diğer husus da gıda israfı ve önlenmesine adanmış, bütüncül 

bir yaklaşıma sahip ve öğrenciler için cazip bir şekilde tasarlanmış resmi bir eğitim programının 

olmamasıdır. Araştırmaya katılan tüm ülkelerde gıda israfı konusunda farkındalık yaratma ve israfı 

azaltmaya yönelik eylemler okul müdürleri ve öğretmenlerin girişimleriyle sınırlıdır. Hiçbir ulusal 

müfredatta tamamen ve sadece gıda atığı konusuna ayrılmış zorunlu bir ders bulunmamaktadır; 

ancak öğretmenler zaman zaman ders planlarına ilgili sunumları veya görsel-işitsel materyalleri 

dahil etmekte veya gıda atığı ve gıda atığı yönetimi konusunu öngören müfredat dışı etkinlikler 

düzenlemektedir.   

Sonuç olarak, bulgularımıza dayanarak, daha fazla pratik müdahaleye, somut eylemlere ve bu 

alanda sorumlulukları olan tüm aktörler arasında daha iyi bir işbirliğine ihtiyaç olduğunu 

söyleyebiliriz. Sadece öğretmen ve öğrencilerin değil, ebeveynlerin de gıda atığı yönetimi 

konusundaki bilgilerini geliştirmeleri için eğitim kaynakları oluşturulmalıdır. Anket, katılımcıların 

büyük çoğunluğunun gıda atığı yönetimiyle ilgili herhangi bir eğitim veya faaliyete hiç 

katılmadığını, ancak eğitim oturumları ve atölye çalışmalarının yanı sıra oyunlara ve müfredat dışı 

faaliyetlere katılmaya istekli olduklarını ortaya koymuştur. 
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