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Gıdanın sürdürüleb�lr�l�k �le nasıl b�r
�l�şk�s� var?

Öğrenme Serüven� 1
Sürdürüleb�l�rl�k: Gerçekler & Rakamlar

B�r göz atalım!



Sürdürüleb�l�rl�k, �nsanların geleceğ�n�
korumak ve her yerde herkes�n yaşamını ve
sağlığını �y�leşt�rmekle �lg�l�d�r.
Bu, B�rleşm�ş M�lletler'�n öneml� b�r
hedef�d�r.
Sürdürüleb�l�r Kalkınma Hedefler� (SKH'ler),
2030 yılı �t�bar�yle tüm �nsanların barış ve
refah �ç�nde yaşamasını sağlamak �ç�n
yapılan evrensel b�r eylem çağrısıdır.
SKH, 2015 yılında tüm  BM Üye Devletler�
tarafından kabul ed�lm�şt�r *

Sürdürüleb�l�r kalkınma
hakkında

*undp.org



17 adet «Sürdürüleb�l�r
Kalkınma Hedef�» (SKH)

vardır.
Gıda ve gıda tüket�m� bu 17

hedef� de etk�lemekted�r. 

SSÜRDÜRÜLEBİLİR

KALKINMA HEDEFLERİ



Gıda tüket�m�n�n toplum üzer�nde öneml� etk�ler
yaratan b�r çok yönü vardır.

Örneğ�n; 2 m�lyar �nsan aşırı k�lolu veya obez �ken
yaklaşık 2 m�lyar �nsan açlık sıkıntısı çekmekted�r veya
yeters�z beslenmekted�r.

Bu uygulamada, özell�kle 'sürdürüleb�l�r tüket�m ve
üret�m kalıplarının sağlanması’ anlamına gelen SDG
12'ye odaklanmaktayız.

Sorumlu tüket�m ve üret�m



2030 yılına kadar, SHK 12 şunları
amaçlamaktadır...

Önleme, azaltma, ger� dönüşüm ve yen�den kullanım

yöntemler�yle atık oluşumunu öneml� ölçüde azaltmak

Perakende ve tüket�c� sev�yeler�nde k�ş� başına düşen

küresel gıda �srafını yarıya �nd�rmek

İnsanların, her yerde sürdürüleb�l�r kalkınmayı ve

doğayla uyumlu yaşamayı mümkün kılan b�lg� ve

farkındalığa sah�p olmasını sağlamak



Dünyadak� karbon em�syonlarının %8'� gıda
atıklarından kaynaklanmaktadır. Öte yandan gıda
�srafının %60'ı b�l�nçl� uygulamalarla önleneb�l�r.

Atık h�yerarş�s�, tüm �y� çevresel sonuçları ortaya
koyan b�r seçenekler h�yerarş�s� sağlar.

Tüm tedar�k z�nc�r� boyunca kaybolan veya �sraf ed�len
gıdalar genell�kle meyveler, sebzeler ve hayvansal
gıdalar g�b� bozulab�l�r gıdalardır (FAO, 2020).

GIDA İSRAFI

NEDEN ÖNEMLİDİR



Şek�lde görüldüğü g�b�, gıda �srafının

azaltılmasında en �y� seçenek �srafı

önlemekt�r. Bu mümkün değ�lse,

yen�den kullanım �k�nc� en �y�

yoldur, ardından sırasıyla ger�

dönüşüm ve ger� kazanım gel�r.

Atık yönet�m s�stem�n�n hala öneml�

b�r parçası olmasına rağmen,

kullanılmamış gıdaların atılması en

az terc�h ed�len eylemd�r.



Daha sürdürüleb�l�r b�r yaşam tarzı elde etmek
genell�kle "4 R" �le bağlantılıdır: Kaynakları ve
ürünler� reddet, azalt, yen�den kullan ve ger�
dönüştür.

İht�yacın olmayanı reddet.

Reddetmek s�z�n �ç�n b�r seçenek değ�lse; azaltab�l�r,
ardından yen�den kullanab�l�r ve son olarak - d�ğer
tüm seçenekler� tükett�ğ�n�zde - ger�
dönüştüreb�l�rs�n�z.

REDDET !



AZALT !

İht�yaçlarınızı ve
�stekler�n�z� azaltın

 

Satın almadan önce
kend�n�ze sorun:

Bunu nasıl ve ne zaman
kullanacağımı b�l�yor muyum?

Hayatımı kolaylaştıracak mı?

Ben� daha mutlu edecek m�?



YENİDEN KULLAN !

YENİDEN KULLANIM: B�r şeyler� atmadan önce

onlara �k�nc� b�r şans vereb�l�r m�s�n�z?

Veya örneğ�n dünden kalan yemekler�n�z� bugün

tüketeb�l�r m�s�n�z? Ya da fazla y�yecekler�n�z�

yerel b�r hayır kurumuna ya da komşularınıza

dağıtab�l�r m�s�n�z?



Kalan yemekler� yen� b�r yemek yapmak �ç�n
kullanmak
Hayvan yem� olarak kullanılması �ç�n ç�ftç�lerle
paylaşmak
Kompost yapmak

Ger� dönüşüm, çöpe attığınız şey�n yen� b�r kaynak
hal�ne gelmes� anlamına gel�r.

Gıda söz konusu olduğunda, örneğ�n şu anlamlara da
geleb�l�r:

GERİ DÖNÜŞTÜR !



SON SEÇENEK: ATMAK

Tüm alternat�fler başarısız olduğunda b�le, yerel çöp

toplama ve onları �mha etmek �ç�n sunulan h�zmetler

bulunmaktadır. 

B�r çok kurum günümüzde ger� dönüşüm h�zmet�

sunmaktadır. Örneğ�n, gıda atıkları değerl� b�rer

b�yokütle kaynaklarıdır ve otobüslere yakıt sağlamak

�ç�n b�yoyakıta dönüştürüleb�l�r. Kamusal alanların

yeş�llend�r�lmes� amacıyla gübre üretmek veya

satmak �ç�n kompost hal�ne de get�r�leb�l�r.



Tebr�kler !

İy� �ş çıkardınız. Öğrenme
Yolculuğunun �lk adımını
tamamladınız. 

Daha fazlası �ç�n kend�n�z� test
edeb�l�rs�n�z.  



Soru 1. Boşlukları doldurun

Alışver�ş l�stemde olmayan b�r ürünü �nd�r�mde olsa b�le satın almayı ______

Dışarıdak� köpekler� besleyerek akşam yemeğ�nden kalanları  ______________

Y�yeb�leceğ�mden daha fazla y�yecek almam, böylel�kle yemek �srafını ________

azaltırım reddedeer�m yen�den kullanırım



Soru 1. Boşlukları doldurun

Alışver�ş l�stemde olmayan b�r ürünü �nd�r�mde olsa b�le satın almayı REDDEDERİM

Dışarıdak� köpekler� besleyerek akşam yemeğ�nden kalanları YENİDEN KULLANIRIM

Y�yeb�leceğ�mden daha fazla y�yecek almam, böylel�kle yemek �srafını AZALTIRIM



Soru 2. Gıda �srafı önleneb�l�r
m�?

Hayır, bu gerçekç� değ�l
Em�n değ�l�m - bana anlatın!
Heps� değ�l, ama çoğu azaltılab�l�r
Gıda �srafı ne k�?
B�r f�kr�m yok!

1.
2.
3.
4.
5.



Soru 2. Gıda �srafı önleneb�l�r
m�?

Gıda �srafının %60'ı önleneb�l�r ve b�reysel olarak bunun daha

da fazlasını yapab�l�rs�n�z!

Gıda �srafı; artan yemekler, bozulmuş y�yecekler vb. g�b�

durumları �fade eder. Bunlar; kompost yapılab�l�r veya

anaerob�k olarak s�nd�r�leb�l�rler ya da hayvanların beslenmes�

�ç�n ayrılab�l�rler. Son çare olarak atık sahası �ç�n de

kullanılab�l�rler.

Bunu s�z�n �ç�n b�r uyandırma z�l� g�b� düşünün. B�rçok gıda �srafı



Soru 3. Kaçınılamaz gıda
�srafı

Kaçınılmaz gıda �srafıyla yapılacak en �y� şey�n ne olduğunu

düşünüyorsunuz?

A. Ger� dönüştürüyorum :] 

B. Tekrar çöpe atıyorum :)  

C. Atıyorum :/



Soru 3. Kaçınılamaz gıda
�srafı

‘Kaçınılmaz gıda �srafı', sebze kabukları ve kem�kler g�b� gıdaların

yenmeyen kısımlarına ver�len �s�md�r. Bununla ne yapılmalı?

S�z�n yanıtınız hang�s�

En �y�s�, eğer böyle b�r seçeneğ�n�z varsa mutlaka değerlend�r�n
Son çare olarak…
Evet, büyük hayvan kem�kler� har�ç çoğu kompostlanab�l�r.

A. Hayvan yem� �ç�n kullanın
B. Atık araz�ler� �ç�n kullanın
C. Kompost �ç�n kullanın 



SUSCOF projes� Türk�ye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 2018-1-
TR01-KA204-058739 numaralı Avrupa B�rl�ğ� projes�d�r. Projen�n amacı,

yet�şk�nler�n gıda tüket�m� konusundak� davranışlarını �ncelemek,
değ�şt�rmek ve sürdürüleb�l�r gıda tüket�m� konusunda farkındalık

yaratmaktır. 
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