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Gıda Kurtarma Derneği Hakkında
Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) kurulduğu tarihten bu yana gıda atığını
önleme ve azaltma konularında daha güçlü yasal düzenlemeler, idari
uygulamalar ve politikalar için savunuculuk yapmaktadır.
GKTD; gıda bankacılığı ve gıda kurtarma faaliyetlerine odaklanmış, bu amaçla çeşitli sivil
toplum kuruluşları (STK), belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile gıda üreticisi,
perakendeciler başta olmak üzere çeşitli özel sektör şirketleri ile çalışmalarını
sürdürmektedir.
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YÖNETİCİ ÖZETİ
Mevzuat Değerlendirmesi çalışmasının 1. Bölümü; gıda güvencesi açısından gıda kaybı
ve atığını kısaca ele alarak, gıda kaybı ve atığına ilişkin mevzuata yönelik boşluk analizini
ve gıda bağışını özendirecek regülasyon önerilerini içermektedir.
Bu amaçla 2. bölüm’de; gıda bağışı, gıda kayıp ve atıklarının yönetimi ile ilgili
düzenlemeler ve teşvikler çevre, hazine-maliye, iş dünyası, enerji, tarım-gıda, ticaret ve
turizm olmak üzere yedi politika alanında gözden geçirilmiştir. “İncelenen tüm
düzenlemeler gıda kayıp ve atığını önleme amacına sahip mi?” ya da “Böyle bir amaca
sahip olmasa dahi kayıp ve atığın azalmasına katkıda bulunuyor mu?” sorusu sorularak
incelenmiş ve her değerlendirme sonrası net yorumlarda bulunulmuştur. Mevcut
düzenlemelerin yanı sıra yeni mevzuat önerileri geliştirilmiş ve hatta kanun metinleri
önerilmiştir.
Mevzuat her zaman okunması, anlaşılması kolay bir konu olmayıp, farklı mevzuatların
birbiri ile ilişkisinin kurulması çok dikkatli bir çalışmayı gerektirmektedir. Gıda kaybı ve
atığı gibi bir konunun yedi politik alanı ilgilendirmesi olayı daha da karmaşık hale
getirmekte ve kurumlar arasında koordinasyonu güçleştirmektedir. Konunun istenilen
etkin düzeyde yönetilebilmesi için, sadece düzenleyici kamu kurum ve kuruluşları
arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak yeterli değildir. Akademi, STK’lar, tarım
kooperatifleri, üretici örgütleri ve gıda üreticisi şirketler ve perakendeciler başta olmak
üzere iş dünyası da sürecin önemli oyuncularıdır. Tüm oyuncuların bir araya geldiği
platformların varlığına ihtiyaç vardır.
Mevzuat değerlendirmesinin sonuçlarının kolaylıkla görülebilmesi için aşağıda bir tablo
hazırlanmıştır.
Raporun 3. Bölümü’nde; gıda bağışı, gıda bağışına ilişkin mali uygulamalar ve gıda
bağışında gıda güvenliği sorumluluğu konularında çeşitli ülke uygulamaları
incelenmiştir. Gıda atığına yol açan önemli bir konu olan “adil olmayan ticaret
uygulamaları” İngiltere örneği bazında ele alınmıştır.
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BÖLÜM 1

1. GIDA GÜVENCESİ AÇISINDAN GIDA KAYIP VE ATIKLARI
Mevzuat Değerlendirmesi çalışması, gıda atığı ve kaybına ilişkin mevzuata yönelik boşluk analizinin
yapılmasını ve gıda bağışını özendirecek regülasyon önerilerini içermektedir. Bu amaçla; gıda bağışı,
gıda kayıp ve atıklarının yönetimi ile ilgili düzenlemeler ve teşvikler gözden geçirilmiştir.
Raporumuzda, tarım-gıda değer zincirinin herhangi bir aşamasında, gıda miktarında veya besinsel
değerde ortaya çıkan azalma gıda kaybı ve israfı olarak kabul edilmiştir.
Gıda fazlası, gıda zinciri içindeki fazla üretime işaret etmekte olup, kayıp ya da atık haline gelmemiş
olan gıdadır.

IDA GÜVENCESİ AÇISINDAN GIDA KAYIP VE ATIKLARI
1996 yılında Dünya Gıda Zirvesi’nde gıda güvencesi “tüm insanların sağlıklı ve aktif bir yaşamı
sürdürülebilmesi için, her zaman yeterli, güvenli, besleyici gıdaya erişimi” olarak tanımlanmıştır.
Gıda güvencesinin sağlanması için, hasat öncesi ve sonrası süreçlerde gıda kaybının minimize
edilmesi, fazla gıdanın yeniden dağıtımı, gıdanın atık olmaktan kurtarılması ve tarım üretiminde
çevreye olumsuz etki yaratmaksızın verimliliğin artması gerekmektedir.
Gıda kaybının önlenmesi, gıda atığının azaltılması, gıda hakkının bir parçasıdır. 1996 yılında yoğun
olarak ele alınan gıda atığı konusu, 2013 yılına kadar gerektirdiği kadar önemle ele alınmaz olmuştur.
2013 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili paydaşlarla birlikte “Ekmek
İsrafını Önleme Kampanyası”nı başlatmıştır. 2012’de günde 5,9 milyon somun ekmek israf edilirken,
bu rakam 2013’te 4,9 milyona inmiştir.
Dünya çapında ekonomik ve mali istikrarı sağlamak üzere kurulan G20’nin 2015 dönem başkanı
Türkiye olmuştur. Bu kapsamda G20 Tarım Bakanları Toplantısı yapılmış, bir bildiri yayımlanmış, G20
Gıda Güvenliği Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem Planı hazırlanmış ve G20 Gıda israf ve Kayıplarının
Ölçümlenmesine Yönelik Teknik Platform açılışı yapılmıştır.
Aynı yıl, 116 kentin katılımı ile Milan Urban Food Policy Pact (Milano Kent Gıda Politika Paktı)
kurulmuştur. Pakt tarafından gıda atığının azalması için yapılan öneriler aşağıda özetlenmiştir.
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Kentlerde gıda zincirinin her aşamasında (üretim, işleme, paketleme, hazırlama,
sunum, yeniden kullanım ve geri dönüşüm) gıda kayıp ve israfının izlenmesi ve
ölçülmesi
Çeşitli etkinlik ve kampanyalarla gıda kaybı ve atığı konusunda farkındalığın
arttırılması
Özel sektör, akademi, araştırma enstitüleri ve yerel organizasyonlarla iş birliği
içinde belediye politika ve regülasyonlarının gözden geçirilmesi
Geri kazanım ve yeniden dağıtım ile gıdanın korunması ve atık olmasının önüne
geçilmesi
2015 yılında BM tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin duyurulması ile birlikte, 2030 yılına
kadar kişi başı gıda atığının perakende ve tüketici seviyesinde %50 oranında azaltılması da hedefler
arasında açıklanmıştır. Yine 2015’te gıda atığını önleme, Döngüsel Ekonomi Paketi’nin (EU Com. Aralık
2015) ayrılmaz bir parçası olmuştur. Gıda atığının %50 azaltılması hedefine ulaşmak için; atık, gıda ve
hayvan yemi, gıda bağışının teşvik edilmesi, gıda bileşenlerinin ve yan ürünlerin hayvan yeminde
kullanımı için tavsiye edilen tüketim tarihinin doğru algılanması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
Gıda kayıp ve atığının %50 azaltılması ile 2030’a kadar 460 milyar $, 2050’ye kadar 1,1 trilyon $
tutarında bir getiri sağlanması beklenmektedir.
Ülkemizde ise; Sıfır Atık Yönetmeliği ilk kez gıda atığı önleme planını ve gıda hiyerarşisini dile getiren
mevzuat olması açısından son derece önemli bir yere sahiptir.

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞNDE GIDA ATIĞI YAKLAŞIMI
Gıda atıklarının oluşumunun önlenmesi için gıdaların üretimi, tedarik zinciri ve kullanımı
boyunca ilgili taraflarca gerekli önlemlerin alınması ve gıda atığı önleme planlarının
hazırlanması,
Özellikle yeniden kullanıma ve geri dönüşüme uygun olmayan atıkların oluşumunun
azaltılması,
Gıda bağışı ve insani tüketim için gıdaların yeniden dağıtımlarını teşvik eden uygulamaların
tercih edilmesi, gıdaların hayvan yemlerinde kullanılması veya işlenerek gıda dışı ürünlere
dönüştürülmesi yerine öncelikli olarak insani tüketim amacıyla kullanımını sağlayacak
tedbirlerin alınması esastır.
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2. YATAY VE SEKTÖREL DÜZENLEMELERİN HARİTALANMASI VE
DÜZENLEYİCİ SÜREÇ İLE KURUMSAL DÜZENLEMELERİN
DEĞERLENDİRİLMESİE SEKTÖREL

Ülkemizde gıda kaybı ve atığını ilgilendirilen yedi politika alanı mevcuttur.
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BÖLÜM 2
2.1. ÇEVRE-GIDA ATIĞININ TOPLANMASI VE BERTARAF EDİLMESİNE İLİŞKİN
DÜZENLEMELER
 2872 sayılı Çevre Kanunu atığı, “herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya
bırakılan her türlü madde” olarak tanımlamaktadır. Evsel katı atık ise “tehlikeli ve zararlı atık
kapsamına girmeyen konut, sanayi, iş yeri, piknik alanı gibi yerlerden gelen katı atıklar” olarak
tanımlanmıştır. Çevre Kanunu’nda, biyobozunur atık, organik atık ya da gıda atığı kavramlarına
rastlanmamaktadır. Evsel atıkların toplanması ve taşınması konusu genel prensipler bazında
Çevre Kanunu’nda düzenlenmiştir.
 10 Ekim 2015 tarihli RG’de yayımlanan “Mekanik Ayırma, Kurutma ve Biyomekanizasyon
Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi” Tebliği biyobozunur atığa tanım getirmiştir. Park, bahçe
ve evler ile lokantalar, satış noktaları, gıda üretim ve benzeri tesislerden kaynaklanan oksijenli
ve oksijensiz ortamda bozunmaya uğrayabilen atıklar biyobozunur atıklardır. Bu Tebliğin
amacı, biyobozunur atıkların;
a) Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, düzenli depolama
tesislerinde bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına,
b) Maddesel veya enerji geri kazanım tesisleri olan mekanik ayırma, biyokurutma ve
biyometanizasyon tesislerinin teknik kriterlerine,
c) Biyometanizasyon tesislerinde elde edilen fermente ürünün kalite kriterlerine, ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.
Bu anlamda Tebliğin odak noktası biyobozunur atığın önlenmesi ve azaltılmasından ziyade, atık
yönetiminin sağlanması ve düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek miktarın
azaltılmasıdır.
 26 Mart 2010 tarih ve 27533 sayılı RG’de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair
Yönetmelik biyobozunur atığı “oksijensiz veya oksijenli ortamda bozunmaya uğrayabilen gıda,
bahçe atıkları, kağıt ve karton gibi atıklar” olarak tanımlamıştır. Ayrıca biyobozunur atıkları
kabul eden tüm düzenli depolama tesislerinde, gazların toplanıp doğrudan veya işlenerek
enerji üretiminde kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. “Enerji üretiminde gazın
kullanılmasının ekonomik olmaması halinde depo gazı meşalelerde yakılır.” hükmü mevcuttur.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek biyobozunur atık
miktarının azaltılması ile ilgili gerekli önlemleri almakla görevlendirilmiştir. (Madde 9) 26 Aralık
2019 tarih ve 30990 sayılı RG’de yayımlanan değişiklikle, biyobozunur atık azaltımına ilişkin
geçici bir madde eklenmiştir. “Belediye atıklarının sıfır atık yönetim sistemine uygun olarak
geri kazanımının sağlanması amacıyla çevre ile uyumlu fiziksel, kimyasal, biyolojik veya termal
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teknolojilerin kullanılması esastır.” denilerek, “Bu teknolojilerin kullanıldığı ön işlem tesisleri ve
kapasiteleri, 2035 yılında toplanan belediye atığı miktarının ağırlıkça en az %60’ı geri
kazanılabilecek şekilde teşkil edilir.” hükmü getirilmiştir. Söz konusu düzenleme sadece
düzenli depolamaya getirilen biyobozunur atığın azaltılması amacına yönelik olup,
biyobozunur atık üretiminin dolaylı olarak azalması sonucunu yaratabilir.
 Atık Yönetimi Yönetmeliği 2 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı RG’de yayımlanmış olup,
Yönetmeliğin amacı;
a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden
yönetiminin sağlanmasına,
b) Atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi
yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanmasına,
c) Çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip, bu
Yönetmeliğin kapsamındaki ürünlerin üretimi ile piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin genel
usul ve esasların belirlenmesidir.
Yönetmelikte biyobozunur atıklarla ilgili olarak yapılan düzenleme, biyobozunur atıklar ile geri
kazanılabilir atıkların evlerde iki farklı torbada biriktirilmesi ve ayrı toplanması için getirilen ikili
toplama sistemidir. Atık Yönetimi Tebliği’nde de atık oluşumunun azaltımı hedef olarak
belirlenmiş olmasına rağmen, biyobozunur atıkların azaltılması ve önlenmesi konusunda bir
düzenleme görülmemektedir. Odaklanılan nokta, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve
düzgün bertarafıdır.
 12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı RG’de yayımlanan “Sıfır Atık Yönetmeliği”nin amacı;
ham madde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri
doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların
korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına,
geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine
ilişkin genel ilke ve esasların belirlenmesidir.
Yönetmelikle biyobozunur atık diğer yönetmeliklerle paralel olarak tanımlanmıştır.
Yönetmeliğin Ek 2’sinde belirlenen “Atık Oluşumunun Önlenmesine ve Azaltılmasına İlişkin
Esaslar” ın 1(d) maddesi gereğince; “gıda atıklarının oluşumunun önlenmesi için gıdaların
üretimi, tedarik zinciri ve kullanımı boyunca ilgili taraflarca gerekli önlemlerin alınması ve gıda
atığı önleme planlarının hazırlanması gerekmektedir. 1(e) maddesi “Gıda bağışı ve insani
tüketim için gıdaların yeniden dağıtımlarını teşvik eden uygulamaların tercih edilmesi,

11

12

BÖLÜM 2

Ancak, gıda atığı önleme planları yapılabilmesi için, yenilebilir ve yenilemez nitelikte ne kadar
biyobozunur atık üretildiğini ve atığın nasıl bertaraf edildiğini gösteren bir envantere ihtiyaç
bulunmaktadır. Bu sayede gıda kayıp ve atığının önlenmesi ve azalmasına yönelik uygulanabilir
planlar geliştirilebilir. Gıda Kaybı ve Atığı Ölçme ve Raporlama Standardı’nın bu noktada
kullanımının önerilmesi yerinde olacaktır.

MEVZUAT ÖNERİSİ (1)
Gıda Kaybı ve Atığı Ölçme ve Raporlama Standardı’nın özellikle “Sıfır Atık Belgesi” alma zorunluluğu
bulunan kurum ve kuruluşlarca kullanılmasının özendirilmesi, bu çerçevede Sıfır Atık
Yönetmeliği’ne bir ekleme yapılması yararlı olacaktır.
 27 Ekim 2010 tarih ve 27742 sayılı RG’de yayımlanan “Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık
Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”
atık su altyapı tesisleri ile evsel katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı,
işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm hizmetleri
karşılayabilecek
tam
maliyet
esaslı
tarifelerin; atık
su altyapı
yönetimleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesi, ayarlanması ve
uygulanması yoluyla çevresel altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacına
sahiptir.
Evsel katı atık hizmetlerine ait ücretler belirlenirken, atık üreticisinin ürettiği atık miktarı
aşağıdaki birimlerden biri veya birkaçı kullanılarak tespit edilebilmektedir. Atık ağırlığı,
konteyner sayısı, konteyner hacmi, konteyner doluluk oranı ve atık toplama sıklığı, atık
toplama aracı sayısı, araç hacmi, araç doluluk oranı ve atık toplama sıklığı, atık
üreticilerinin hane halkı büyüklüğü, hastanelerde yatak sayısı, okullarda öğrenci sayısı gibi
belirli özelliklerine göre belirlenebilecek sabit atık üretim değerleri.
Diğer bir anlatımla, bu Yönetmelikle evsel katı atıklar için toplama, taşıma, aktarma, geri
kazanım (kompost, yakma) ve bertaraf tesislerinin kurulması, işletilmesi, kapatılması ve
kapatma sonrası izlenmesi ve bakımına ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su
faturası ile birlikte tahsil edilmesini hükme bağlamıştır. Mevzuat gereği; evsel katı atıkların
transfer ve bertaraf hizmetini yürütmekte olan belediyeler, konut, konut dışı, resmi daire,
hastane okul, turistik tesis, fırın hamam ve sanayi tesisi bazında “Evsel Katı Atık Transfer ve
Bertaraf Tarifeleri” ve kompost ile imha işlemleri için ücretlerini belirlemektedirler.
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MEVZUAT ÖNERİSİ (2)
Tarifeler belirlenirken, atık bertarafında toprağa gömmenin ya da yakmanın kolaylıkla seçilen bir
seçenek olmaması ve/veya özellikle biyobozunur atıkların önlenmesi adına gıda bağışında bulunan
ve bu durumu tevsik eden kurum ve kuruluşlara daha uygun tarifeler önerilirken, kota uygulaması
getirilerek, toprağa gömülen atık miktarı artanlar için kademeli tarife artışı da söz konusu
olabilmelidir. Önerilen önlem ve uygulamalar Avrupa Komisyonu tarafından benimsenen Döngüsel
Ekonomi Paketi’nde yer alan ve aşağıda ayrıntısı verilen hedeflere, ayrıca, BM Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için katkı sağlayacak niteliktedirler.
Avrupa Komisyonu bazı mevzuat önerilerinin de yer aldığı Döngüsel Ekonomi Paketi’ni kabul
etmiştir. Amaç döngüsel ekonomiye geçerken, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istidam
artışı ile küresel rekabeti arttırmaktır. Önerilen değişiklikler aşağıdaki hususları kapsamaktadır.
2030’a kadar belediye atıklarının %65’inin geri dönüşümünün sağlanması
2030’a kadar ambalaj atıklarının %75’inin geri dönüşümünün sağlanması
2030’a kadar belediye atığının azami %10’unun toprağa gömülmesi
Ayrı toplanmış atığın toprağa gömülmesinin yasaklanması
Toprağa gömmeyi caydıracak ekonomik teşviklerin sağlanması
AB ülkelerinde basit, anlaşılır tanımlar çerçevesinde geri dönüşüm oranlarının
hesaplanması için ortak bir metodun geliştirilmesi
 Yeniden kullanım ve endüstriyel simbiyozu teşvik edecek şekilde somut önlemlerin
alınması
 Yeşil ürünlerin piyasada yerini bulabilmesi için ekonomik teşviklerin sağlanması ve geri
kazanım ile geri dönüşüm faaliyetlerinin desteklenmesi







 5 Mart 2015 tarih ve 29286 sayılı RG’de yayımlanan Kompost Tebliği’nin amacı; bir faaliyet
sonucunda ortaya çıkan veya işletmelerden kaynaklanan biyobozunur atıkların;
a) Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı toplanarak yönetiminin
sağlanmasına,
b) Geri kazanımının sağlanarak düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek
miktarının azaltılmasına,
c) Kompost tesislerinin teknik kriterlerinin belirlenmesine,
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ç) Kompost tesislerinden elde edilen ürünlerin kalite kriterlerinin
belirlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Gıda kaybı ve atığının önlenmesi ve azaltılmasına yönelik bir düzenleme içermemekle birlikte,
biyobozunur atıkların düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilmesi yerine daha faydalı bir
ürüne dönüştürülmesini düzenlediği için önemli bir mevzuattır.

 Taslak olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinde görüşe açılan “Entegre Kirlilik
Önleme ve Kontrol Yönetmeliği Taslağı” atık oluşumunu önleme amacına sahiptir. Çevrenin
bütüncül olarak korunması için hava, su ve toprak kirliliğine yönelik sanayi kaynaklı
emisyonları önlemek veya önlenemediği durumlarda azaltmak ve atık oluşumunu en aza
indirmek için entegre kirlilik önleme ve kontrol sistemi oluşturmaya yönelik usul ve esaslar
düzenlenmektedir.
Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde başta mevcut en iyi teknolojiler (MET), ekoverimlilik, temiz üretim, yeşil girişimcilik, endüstriyel simbiyoz, eko-inovasyon ve yeşil ekonomi
vb. gibi konulardaki çalışmaların yürütülmesi, ülke politika ve stratejilerinin belirlenmesi
konularında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlendirilmektedir. MET, eko-verimlilik, temiz
üretim, yeşil girişimcilik, endüstriyel simbiyoz ve eko- inovasyon olarak bahsedilen tüm
konular, tarım ve gıda değer zinciri içinde gıda kaybı ve atığının önlenmesi ve azaltılması için
önemli araçları tanımlamaktadır. Özellikle günlük 50 ton üzeri karkas üreten mezbahalar,
günlük 75 ton üzerinde hayvansal ham madde işleyen tesisler (süt hariç), günlük 300 ve/veya
600 ton üzerinde bitkisel ham madde işleyen tesisler, günlük 200 ton süt işleyen işletmeler,
40.000’den fazla kümes hayvanı kapasiteli tesisler, 2.000’den fazla domuz üretimi (30 kg üzeri)
kapasiteli tesisler veya 750’den fazla dişi domuz kapasiteli tesisler bu taslak yönetmelik
kapsamına girmektedir ki, değer zincirinin işleme safhasında oluşabilecek atıkların, öngörülen
“entegre kirlilik önleme ve kontrol (EKÖK)” belgesi alınması şartı çerçevesinde önlenerek
azaltılması beklenmektedir.
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2.2 HAZİNE VE MALİYE-GELİR VERGİSİ, KURUMLAR VERGİSİ, VERGİ USUL, KDV
UYGULAMALARI GİBİ GIDANIN FİRE, ZAYİ, İMHA VE BAĞIŞINI ETKİLEYEN
DÜZENLEMELER
2.2.1 Zayi olan malların imhası:
6 Nisan 2018 tarih ve 30383 sayılı RG’de yayımlanan “KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı
KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Madde 9 çerçevesinde 3065 sayılı Kanunun 30.
maddesinin (a) bendinde yapılan değişiklikle, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren gıda bankacılığı
kapsamında yapılan bağışlarda, bağışlanan mal üzerindeki katma değer vergisi indirim konusu
yapılabilir hale gelmiştir.
Bu değişiklik ile önceden indirim konusu yapılan KDV konusunda düzeltme gerekliliği ortadan
kaldırılmış ve gıda maddelerinin bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle
zayi olmadan gıda bağışı kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmış ancak, gıda bağışında bu yönde
bir artış gözlenmemiştir. Konunun KDV kadar önemli bir tarafı da söz konusu ürünlerin maliyet veya
gider olarak dikkate alınmasıdır. Gıda bankacılığında ticari işletmeye dahil malların bağışlanması
durumunda bu malların maliyet bedeli Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesi çerçevesinde gider
kaydedilir. Bu işlem, faturanın bir yandan gelir bir yandan da gider kaydedilmesi suretiyle
gerçekleştirilir.
Ancak gıda bankacılığı dışında imha edilen gıda emtiası konusu önemine ve ilgisine binaen üzerinde
durulması gereken bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletme faaliyetleri kapsamında zayi olan
malların imhası şirketleri en çok zorlayan konulardan bir tanesidir. VUK 278/A maddesi ve bu madde
ile ilgili usul ve esasları açıklayan 496 no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında emtiaların
imha edilmesine ilişkin 3 yöntem bulunmaktadır.
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Takdir komisyonuna başvuru ve değer düşüklüğünün takdir komisyonu tarafından tespiti
Takdir komisyonu kararı olmaksızın, İlgili Bakanlık veya yetkili bir kurum nezdinde veya özel bir
mevzuata uygun olarak imhanın yapılması. Hazine ve Maliye Bakanlığından bir imha oranı alınması
ve bu uygulamanın 5 hesap dönemi boyunca devam ettirilmesi
Diğer taraftan, yurt dışına gönderilen malların çeşitli nedenlerle geri getirilememesi halinde, imha
işleminin ilgili ülke mevzuatına göre yapılması ve imha belgelerinin istenildiğinde ibraz edilmek
üzere mükellefçe saklanması gerekmektedir.
3 yöntemde de zayi olan emtialar maliyet olarak dikkate alınabilmektedir.

BÖLÜM 2

25 Mayıs 2018 tarih ve 30431 sayılı RG’de yayımlanan “496 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”
Tebliğ Madde 10 ile yukarıda yer alan yöntemlerden 2.’si düzenlenmiştir. Belli büyüklükteki vergi
mükelleflerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte imha oranının belirlenmesine olanak tanınmıştır.
Tebliğ ile her türlü gıda ürünleri ile İlgili Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen
insan ve hayvan sağlığı için kullanılan her türlü ilaç ve benzeri emtianın faydalanması uygun
bulunmuştur. Bu tür ürünlerde takdir komisyonu kararına gerek bulunmaksızın belirlenen imha oranı
dahilinde imha işlemi yapılabilmektedir. Başvuru Bakanlığa yapılmakta ve başvuru sahibinin belli satış
hacmi ve sermayeyi aşması gerekmektedir. Başvuruda ayrıntılı bilgiler bulunmakta ve dosya inceleme
için Vergi Denetim Kurulu (VDK)’na gitmektedir. VDK elindeki verileri inceleyip, düzenlediği görüş
öneri raporunda imha oranına ilişkin bir ilişkin değerlendirmeye/kanaate yer vermekte, imha oranı ise
nihai olarak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nda oluşturulan komisyon tarafından belirlenmektedir.


BİLGİ KUTUSU
1) 213 sayılı Kanunun 278/A maddesinin dördüncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak, söz konusu madde
uygulamasından esas itibariyle, yurt içinde satışa konu olan ancak, raf ömrünün çok kısa olması, bozulması 
son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle iade alınan, insan ve çevre sağlığına zararlı olması nedeniyle imha
edilmesi mecburiyeti bulunan ve imha işlemleri süreklilik arz eden;
ǦHer türlü et ve et ürünleri (kıyma, pastırma, sucuk, salam, sosis Ȍǡ

ǦHer türlü süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt, ayran, kaymak,tereyağıȌǡ
Ǧǡ

Ǧǡ

ǦPasta, kek, börek, ekmek gibi her türlü unlu mamuller,

Ǧ İlgili Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen insan ve hayvan sağlığı için kullanılan her
türlü ilaç,
ve benzeri emtianın faydalanması uygun bulunmuştur.

2) Uygulamadan yararlanılmak istenen emtianın yukarıda belirtilen mahiyette olup olmadığı, bu Tebliğ
kapsamında İdareye yapılan başvurularda öncelikli olarak değerlendirilir.

Gıda bağışının artırılması için halihazırda yapılmış olan teşvik edici mevzuat düzenlemelerine karşın,
gıda bağışının halen istenilen düzeye ulaşmadığı dikkate alındığında, yukarıda özetlenen 2. Yöntem ile
getirilen kolaylaştırılmış imha seçeneğinin dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda
gıda hiyerarşisinin adımlarının izlenmesi, imhanın en son başvurulacak bir yöntem olacağının altının
çizilmesi ve bu yönde GİB’nin imha oranına karar vereceğine dair bir eklemenin yapılması yararlı
olacaktır.
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MEVZUAT ÖNERİSİ (3)
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 278/A maddesi “bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin
geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtia, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz
eden mükelleflerin başvurularına istinaden, bu Kanunun 267’ inci maddesinin ikinci fıkrasının
üçüncü bendindeki usulle mukayyet olmaksızın, Maliye Bakanlığı tarafından gıda geri kazanım
hiyerarşisi esas alınarak belirlenen usul çerçevesinde ve tayin olunan imha oranı dikkate alınmak
suretiyle değerlenebilir.“ şeklinde bir ekleme yapılması ve her hâlükârda söz konusu düzenlemenin
gıda bağışı üzerindeki olası etkisinin değerlendirilmesi ve imhayı teşvik edici bir etki yaratması
halinde gıda atığının önlenmesi politikası çerçevesinde uygulamadan kaldırılması

Gıda Geri Kazanım Hiyerarşisi
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2.2.2 Gelir ve kurumlar vergisinde istisna/indirim
Gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında indirim olarak
düzenlenmiştir. Gelir unsurları itibarıyla ticari kazanç ile kurum kazancında GVK md. 40 ve KVK md. 6
gereğince maliyet bedelinin doğrudan gider yazılması şeklinde diğer gelir unsurlarını yıllık beyanname
ile beyan eden mükellefler açısından ise GVK 89. Madde kapsamında yıllık gelir vergisi beyannamesi
üzerinden indirim yapılması mümkündür.
Kurumlar ve ticari kazanç sahibi gerçek kişiler ile diğer gerçek kişiler arasındaki temel fark diğer gerçek
kişilerin beyanname verebilmesi için ancak yıllık gelir vergisi beyanına konu bir gelir unsurunun olması
ve bu gelire ilişkin o yıl için beyana tabi bir matrah bulunması gerekliliğidir. Ticari kazanç sahibi
mükellefler ile kurumlar gider veya maliyet olarak dikkate aldıkları bir tutar nedeniyle oluşan bir zararı
gelecek yıllara taşıyabilmektedirler. Fakat bu imkân diğer gerçek kişiler için uygulanabilir değildir.
Buna göre, GVK 89. Madde gereğince sadece yıllık gelir vergisi beyannamesinde vergiye tabi bir
matrah varsa gıda bağışı kapsamında indirim yapılabilmektedir.
Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere ticari kazanç sahipleri ile şirketler, oluşan maliyet fazlalığı
nedeniyle zararlarını diğer mali yıllara taşıyabilmekte ve bu zararlarını gelecek yılların karlarından
mahsup edebilmektedirler. Diğer gelir unsuru sahibi gerçek kişiler ise gıda bağışı için harcadıkları
tutarları ancak yıllık beyana konu vergiye tabi kar elde etmeleri durumunda indirim konusu
yapabilmektedirler. O yıl için vergiye tabi kar oluşmamışsa veya bağışlanan gıda tutarı kadar bir kar
elde edilmemişse bağışlanan gıda tutarının indirim konusu yapılması mümkün olamamaktadır. Örnek
olarak ticaret erbabı Gamze Hanım, …yılı içinde yaptığı 20.000 TL tutarındaki gıda bağışını o yıl zarar
etmiş olmasına rağmen diğer mali yıla taşıyabilmekte iken, Mühendis Aylin Hanım çok daha yüksek
tutarda yaptığı gıda bağışının bir kısmını o yıl indirememekte ve gelecek seneye de aktaramamaktadır.

Gider (TL)

Vergiye Tabi
Kar/Zarar
(TL)

Gıda Bağışı
İndirimi
(TL)

Vergiye Tabi
Matrah (TL)

120.000

100.000

20.000

40.000

0

60.000

9.000

51.000

8.000

43.000

60.000

120.000

-60.000

20.000

Zarar

Gelir (TL)
Serbest Meslek Mensubu
Mühendis Aylin Hanım
Kira Geliri Sahibi
Emekli Ahmet Bey
Ticari Kazanç Sahibi
Gamze Hanım
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Ülkemizde gerçek usulde yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükellef sayısının Avrupa ve Amerika
kıtası örneklerine göre çok az olduğu göz önünde bulundurulduğunda, verilecek imkanın beyannameli
mükellef sayısının artmasına da katkısı olacağı açıktır. Bu sayede toplumsal vergi bilinci anlamında
pozitif bir katkı olması da beklenebilir.
Ayrıca kurumlar için gıda bankacılığına ilişkin cazibenin artırılması noktasında, “KDV indiriminde
olduğu gibi yapmış oldukları bağış tutarlarını kurumlar vergisi beyannamesinde ilave indirim olarak
dikkate alma imkanı sağlanabilir. Bu önerimiz kurumlar için bu yönde önemli bir teşvik edici unsur
olacaktır.

MEVZUAT ÖNERİSİ (4)
1. Gıda bağışının gelir ve kurumlar vergisi istisna/indirim uygulaması kapsamında ticari kazanç
sahipleri ve kurumlar ile diğer gerçek kişiler arasındaki, diğer gerçek kişiler aleyhine olan farklılığın
giderilmesi
Kanun Tadil Metni:
Madde Önerisi: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 89/6. Maddesine aşağıdaki cümlenin eklenmesi
Madde Metni: Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara
Hazine Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek
ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı, kazancın bulunmaması halinde gelecek yıllarda
kullanmak üzere yeniden değerleme oranında arttırılmaksızın devreder
2. Kurumlar için KDV indiriminde olduğu gibi yapmış oldukları bağış tutarlarını kurumlar vergisi
beyannamesinde ilave indirim olarak dikkate alma imkanı getirilmesi

2.2.3 KDV İndirim ve İadesi
KDV Genel Uygulama Tebliğinin aşağıdaki bölümünde uygulamanın usul ve esasları ayrıntılı olarak
anlatılmaktadır.
Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan
Bazı Malların Tesliminde İstisna
3065 sayılı Kanunun (17/2-b) maddesinde, fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı
faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin tesliminin KDV’den
istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu KDV istisnası uygulamasında aşağıdaki açıklamalara göre hareket edilir.
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Bağışın Yapılacağı Dernek veya Vakıflar: Gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi bağışının
dernek veya vakfa yapılmış olması gerekir.
İhtiyacı bulunanlara doğrudan veya başka organizasyonlar aracılığıyla yapılacak gıda, temizlik,
giyecek ve yakacak maddesi yardımlarının yukarıda belirtilen madde kapsamında yapılmış
bağış olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bağışı kabul edecek dernek veya vakfın
tüzüğünde veya senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi
yardımı yapabilmesine ilişkin hükümlerin bulunması gerekir. Bununla beraber, dernek veya
vakfın başka alanlarda da faaliyet gösteriyor olmasının, kamuya yararlı dernek veya vergiden
muaf vakıf olup olmamasının uygulama açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.
Bağışa Konu Olacak Mallar ve Bağışın Niteliği
Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi
niteliğinde olması gerekir.
Ayrıca yapılacak bağışlar şartlı (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılır.
Gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliğini taşımayan veya şartlı olarak yapılmayan
bağışlar, gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağış olarak değerlendirilmez.
Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belge
Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesine eklenen hüküm çerçevesinde indirim konusu
yapılacak bağışlar, bağışa konu mal bedeli Vergi Usul Kanunu’nun 232’nci maddesinde
belirtilen fatura düzenleme sınırının altında kalsa dahi mutlaka fatura ile belgelendirilir ve
ayrıca taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenir.
Bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içeren fatura, bağış yapılan dernek veya vakıf
adına düzenlenir. Mal bedeli olarak faturada, bağışa konu malın maliyet bedeli (yüklenilen KDV
hariç) yazılır. Faturada "İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV
hesaplanmamıştır." ibaresinin yer alması zorunludur. Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu
maddesinde yapılan düzenleme çerçevesinde, yıllık beyannamede yer alacak gelir vergisi
matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak işlemlerde bağışı yapan tarafından bir belge
düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup, varsa bağış yapılan malın edinimine ilişkin
belgelerin saklanması zorunludur.
Dernek ve Vakıflarca Düzenlenecek Belge
Dernek ve vakıflar kendi mevzuatlarının öngördüğü belgeleri düzenleyip bağış yapanlara bir
örneğini verirler. Ticari faaliyetle uğraşanlarca düzenlenen faturalar, dernek ve vakıf
tarafından muhafaza edilir.
Kayıt Düzeni ve Beyan
Ticari işletmeye dahil malların bağışlanması durumunda bu malların maliyet bedeli Gelir
Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesi çerçevesinde gider kaydedilir. Bu işlem, faturanın bir
yandan gelir bir yandan da gider kaydedilmesi suretiyle gerçekleştirilir. KDV mükellefleri, bir
vergilendirme döneminde yaptıkları bağışların toplam tutarını ilgili dönem beyannamesinin
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“İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Kısmi İstisna Kapsamına Giren
İşlemler” tablosunda “229-Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara
Bağışlanan, Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddeleri” satırında beyan ederler. 1/1/2019
tarihinden itibaren bu istisna kapsamında yapılan işlemlere ilişkin yüklenilen KDV indirilebilir,
ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV iade edilmez.

Örnek: Dernek kuruluş tüzüğünde ihtiyacı bulunanlara gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi
yardımı yapabilmesine ilişkin hüküm bulunan (H) Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne, bedelsiz
olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yukarıdaki usul ve esaslar çerçevesinde gıda, temizlik,
giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi KDV’den istisna olacaktır. Ayrıca söz konusu maddelerin
ihtiyacı olanlara bedelsiz olarak teslim edilmesi gerekmekte olup, bu teslimlere de KDV
uygulanmayacaktır. Görüldüğü gibi yapılan değişiklikle bağışlanan mallarda daha önce yüklenilen
KDV’lerin indirimi mümkün hale getirilmiştir. Ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV’lerin ise iade
edilmesi mümkün değildir.
KDV Kanununun “İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim” başlıklı 32’nci maddesine göre bu Kanunun 11,
13, 14 ve 15’inci maddeleri ile 17’nci maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden
istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi,
mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirilir. Vergiye
tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde
indirilemeyen Katma Değer Vergisi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna
kadar talep edilmesi şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri
yapanlara iade olunur. Tam istisna dediğimiz bu uygulama Kanun’un yukarıda sayılan 11, 13, 14, 15 ve
17/4-s maddeleri ile muhtelif geçici maddelerde sağlanan bir vergi indirim ve iade yöntemidir.

MEVZUAT ÖNERİSİ (5)
7104 sayılı Kanun’la yapılan bir değişiklikle gıda bağışında indirim imkanı 2019 yılı başı itibarıyla sağlanmış
olmasına rağmen yeterli teşvik etkisini yaratmamıştır. Bu açıdan tam istisna olarak tanımlanmasına ve
şartları oluşursa söz konusu KDV’nin iade edilmesine imkan tanınmalıdır.
Gıda bağışının tam istisna olabilmesi için hali hazırda KDV Kanununun 17’nci maddesinde yer alan bu
düzenlemenin tam istisnaların sayıldığı 13’üncü maddesine taşınması ile yapılabilir.
Kanun Tadil Metni:
Madde Önerisi: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13’ncü maddesine (o) bendi eklenmiştir.
Madde Metni: Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Hazine ve
Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak
maddelerinin teslimi

22

23

24

BÖLÜM 2
2.3 İŞ DÜNYASI-ÜRÜN SORUMLULUĞU, GIDA KAYIP VE ATIĞININ KURUMSAL OLARAK
RAPORLANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Gıda Kaybı ve Atığı Hesaplama ve Raporlama Global Standardı küresel bir standart olup, gıda tedarik
zinciri dışına çıkan yenilebilir gıda ve yenilemeyen bölümlerin hesaplanmasını ve raporlanmasını
düzenlemektedir.
Standardı kullanan ülkeler, şirketler ve diğer kurum ve kuruluşlar, yenilebilir ve yenilemez nitelikte ne
kadar atık üretildiğini ve atığın nasıl bertaraf edildiğini görebilecekleri bir envantere sahip olurlar. Bu
sayede gıda kayıp ve atığının önlenmesi ve azalmasına yönelik uygulanabilir stratejiler geliştirilebilir.
Aşağıda görülen şekil, Gıda Kaybı ve Atığı Ölçme ve Raporlama Standardı’nın uygulanmasının 10
önemli aşamasını özet olarak göstermektedir. Söz konusu ölçme ve raporlama faaliyetlerinin zorunlu
hale getirilmesi yaygın olarak rastlanan bir uygulama olmamakla beraber, standardın gönüllü
kullanılmasının yaygınlaştırılması sıfır atık kampanyasının gıda sektörü açısından başarıya ulaşmasını
sağlayacaktır.

MEVZUAT ÖNERİSİ (6)
Gıda Kaybı ve Atığı Ölçme ve Raporlama Standardının özellikle “Sıfır Atık Belgesi” alma zorunluluğu
bulunan kurum ve kuruluşlarca kullanılmasının özendirilmesi, bu çerçevede sıfır atık yönetmeliğine
bir ekleme yapılması yararlı olacaktır.
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2.5 GIDA VE TARIM- GIDANIN ÜRETİMİNİ, NAKLİYESİNİ DÜZENLEYEN ÜRETİM
STANDARTLARI, GIDA GÜVENLİĞİ, HİJYEN KURALLARI, ETİKETLEME VE DEVLET
DESTEKLERİ GİBİ GIDA KAYIP VE ATIĞINI ETKİLEYEN DÜZENLEMELER
 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” genel olarak gıda ve
yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici
menfaatleri ile çevrenin korunmasını da dikkate alarak, korumakta ve sağlamaktadır. Bu
anlamda;
 hayvan sağlığı, hayvan refahı ve zootekni
 hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınması, canlı hayvanlar ve hayvansal
ürünlerin sevkleri ile hayvan satış yerleri ve satışa ilişkin sağlık koşulları
 veteriner sağlık ürünlerinin onayı, üretimi, sahibinin sorumlulukları, toptan ve
perakende satışı, tanıtımı ve uygulaması
 zararlı organizmaların kontrolü, yükümlülükler, bitki hastalık ve zararlıları tazminatı,
kayıt ve bitki pasaportu
 bitki koruma ürünleri ile zirai mücadele alet ve makinalarının onayı, üretimi ve
sahibinin sorumlulukları, toptan ve perakende satışı, tanıtımı ve uygulaması,
 gıda ve yem güvenilirliği, sorumluluklar, gıda kodeksi, etiketleme ve izlenebilirlik,
sunum ve reklam, tüketici haklarının korunması
 hijyen esasları, iyi uygulama kılavuzları, işletmelerin kayıt ve onayı
 resmi kontroller, resmi sertifikalar
 ithalat ve ihracatta resmi kontroller
başlıklarında uygulanan 5996 sayılı Kanun; gıda, bitki, hayvan ve hayvan yeminin güvenilirliğini
sağlarken, besleme, yetiştirme, üretim, taşıma, ambalajlama, depolama ve satış aşamalarında
bitkiyi, hayvanı, hayvan yemini ve gıdayı koruyarak kayıp ve atıkların önüne geçmektedir.
5996 sayılı Kanun’un bizatihi bazı maddeleri ve/veya maddelerinde refere edinilen ve diğer
mevzuatlarla ayrıntılı düzenlemesi yapılan bazı konular, gıda kayıp ve atıkları konusu ile birebir
ilintilidir. Örneğin, 5996 sayılı Kanun’un 34/5. maddesi uyarınca; resmi kontrol sonucu ülkeye
girişi uygun olmayan canlı hayvan, ürün ve diğer maddeleri Bakanlık alıkoymaktadır. Bu ürün
ve maddelere sahibinin bilgisi dahilinde, karantina altına alma, geri gönderme, özel
işleme tabi tutma, esas kullanım amacı dışında başka bir amaçla kullanılmasına izin
verme veya itlaf ve imha önlemlerinden bir veya birkaçını uygulama veya uygulatma
hakkına Bakanlık sahiptir. 34/5 maddesinde bahsedilen, başka bir amaçla kullanılmasına izin
verme yetkisi çerçevesinde, ithal edilen ancak amacı doğrultusunda kullanılmayacak olan
hayvansal ürünler,
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hayvan yemi olarak ya da başka sektörlerde farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Bunun için
ithalatçının başvurusu, başka yerlerde kullanımın mümkün olduğunu gösterir literatürü
sunması ve uygun bulunması gerekmektedir. Bu madde gıdanın atık olmasının önüne geçen bir
uygulamadır.
Yine 5996 sayılı Kanun’un 23. ve 24. maddelerinde bahsi geçen etiketleme konusu da gıdanın
korunması, atığın önlenmesi ve azaltılması ile yakından ilgilidir.

 26 Ocak 2017 tarih ve 9960 sayılı RG’nin mükerrer basımında yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi
Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği”, “son tüketim tarihi” ve “tavsiye
edilen tüketim tarihi” uygulamasını düzenlemektedir. Son tüketim tarihi; mikrobiyolojik açıdan
kolay bozulabilen ve bu nedenle insan sağlığı açısından kısa süre içinde tehlike oluşturması
muhtemel olan gıdaların tüketilebileceği son tarihi göstermektedir. Tavsiye edilen tüketim
tarihi ise; uygun şekilde muhafaza edildiğinde, gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu
süreyi gösteren tarihtir. Türkiye'deki tüketicilerin gıda kaybına yol açan algı ve davranışlarını
belirlemek amacıyla Gıda Güvenliği Derneği tarafından Nielsen Araştırma Şirketi'ne yaptırılan
ve Türkiye kent nüfusunu temsil eden 26 şehirde 18-65 yaş arası bin 545 kişi ile görüşerek
gerçekleştirilen "Gıda Kaybı ve Etiket Okuma Araştırması", çarpıcı sonuçlar ortaya koymuştur.
Son Tüketim Tarihi (STT) ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) arasındaki fark tüketiciler
tarafından net bilinmediği için, tüketicilerin yüzde 72´si tüketilebilir gıdayı çöpe atmaktadır.
Tüketicilerin yüzde 86´sı son tüketim tarihinin (STT) ne anlama geldiğini bilmektedir. Ancak bu
oran tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) için yüzde 26´ya düşmektedir. Tat, koku ve
görünüşüne bakılarak herhangi bir sorun tespit edilmediği takdirde, tavsiye edilen tüketim
tarihi geçen gıdaları tüketmek sağlık açısından riskli olmasa da tüketicilerin yüzde 72´si
evlerinde tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) geçmiş gıda ürünü gördüklerinde bu gıdaları çöpe
atmaktadır.

28

Araştırma, gıda
paketlerinin üzerinde en
çok incelenen bilginin
yüzde 88 ile "Son Tüketim
Tarihi/Tavsiye Edilen
Tüketim Tarihi" olduğunu,
fakat tüketicilerin yüzde
62'sinin gıda
etiketlerindeki tarih
bilgilerini anlaşılır
bulmadığını belirlemiştir.
Tarih bilgisinin anlaşılır
olmasının önündeki en
büyük engel olarak yüzde
55 ile "paketin üzerindeki
rakamların okunaklı
olmaması veya iç içe
geçmesi" öne çıkıyor.

Görsel: National Food Agency, Sweeden
Tüketicilerin paket üzerinde bilgilerini en çok okuduğu gıdalar ise yüzde 83 ile süt ve süt ürünleri
yüzde 64 ile et ve et ürünleri ve yüzde 55 ile dondurulmuş ürünlerdir. Araştırma sonuçları hanelerde
en fazla atığa dönüşen gıda ürünlerini de ortaya koymuştur. Buna göre, evlerde en çok çöpe atılan
gıdaların başında yüzde 42 ile taze meyve ve sebze, yüzde 41 ile süt ve süt ürünleri yer almaktadır.
Bu nedenle tavsiye edilen tüketim tarihinin doğru anlaşılabilmesi için, başta kamu spotları olmak
üzere her tür iletişim mecrasında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yapacağı yayımlara son derece büyük
ihtiyaç bulunmaktadır.
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MEVZUAT ÖNERİSİ (7)
26 Ocak 2017 tarih ve 9960 sayılı RG’nin mükerrer basımında yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi
Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği”nde yer alan tavsiye edilen tüketim
tarihinin, özellikle gıdanın yeniden dağıtımı ve fazla gıdanın gıda bankalarına yönlendirilmesi
aşamalarında yeniden dağıtıma konu olabilmesi için Bakanlık tarafından yayınlanacak teknik
rehberlerin ışığında tekrar endikatif olarak tarihlendirilmesi mümkündür.
Avrupa Komisyonu Döngüsel Ekonomi Aksiyon Planı Komisyon’a bir çağrıda bulunarak, gıda
etiketlerinde yer alan tarihlerin özellikle tavsiye edilen tüketim tarihinin kullanımının iyileştirilmesi için
alternatifler geliştirilmesini talep etmiştir. AB’de yapılan araştırmalarda etiket bilgileri içinde
tüketicinin en fazla okuduğu bilginin tarih olduğu belirlenirken 2 tüketiciden 1’inin tarihlerin ne
anlama geldiğini bildiği ortaya konulmuştur. AB ülkelerinde gıda atığının %10’u etiketlerde yer alan
tarih bilgisinin doğru anlaşılmamasından ve okunamamasından kaynaklanmaktadır. Etiketlerde yer
alan tarihlerin kolaylıkla okunur hale getirilmesi, tavsiye edilen tüketim tarihi ile son tüketim tarihi
arasındaki farkın tüketiciye anlatılması, gıda üreticisi şirketlerin etiketlerde yer alan tarihleri
belirlemedeki rollerinin yeniden tanımlanması (tarih ve raf ömrü) ile gıda atığının bir bölümünün
önüne geçilebilmesi mümkün gözükmektedir. Özellikle gıdanın yeniden dağıtımı, fazla gıdanın gıda
bankalarına yönlendirilmesi aşamalarında, tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünlerin de yeniden
dağıtıma konu olabilmesi için teknik rehberlerin yayımlanması önemli bir adım olacaktır. Belçika,
Hollanda ve İtalya’da tavsiye edilen tüketim tarihine sahip ürünler, bu teknik rehberler esas alınarak,
kategorilerine göre endikatif olarak tekrar tarihlendirilmekte ve gıda bağışına konu olan gıda
miktarının artmasına çalışılmaktadır.
Tarım ve Orman Bakanlığı Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile birlikte
Türkiye’nin gıda kayıp ve atıklarına ilişkin stratejik bir plan hazırlama çalışması içindedir. Bu amaçla
belediye, özel sektör, STK’lar ve konusunda uzman kişiler dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla anket
çalışmaları ve araştırmalar yürütülmüş, çalıştaylar yapılmıştır. Strateji çalışmasının 2020 yılı içinde
tamamlanması beklenmektedir. Strateji çalışmasının bir parçası olarak Tarım ve Orman Bakanlığı gıda
kaybı ve atık verilerini gözden geçirmekte, paydaşlarla kayıp ve atığın nedenleri ve ölçeği konusunda
çalışmalar gerçekleştirmektedir.
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2.6 TİCARET- LİSANSLI DEPOCULUK, TARIM ÜRÜNLERİ VE SEBZE VE MEYVELER İLE
YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN
DÜZENLENMESİ VE SEBZE VE MEYVELERİN TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİNDE
UYULMASI GEREKEN STANDART UYGULAMALAR
 17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı RG’de yayımlanan 5300 sayılı “Tarım Ürünleri Lisanslı
Depoculuk Kanunu”nun ana amacı tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak olmakla birlikte,
tarım ürünlerinin emniyetli ve sağlıklı koşullarda depolanmasını sağladığı için gıda kayıp ve
atığının önlenmesine çok olumlu yönde katkıda bulunan bir düzenlemedir.
 26 Mart 2010 tarih ve 27533 sayılı RG’de yayımlanan Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve
Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun; sebze ve
meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretinin kaliteli,
standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını,
malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve
menfaatlerinin korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı
halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamaktır.
Etkin tedarik, dağıtım ve satış safhalarının düzenlenmesi, gıda değer zinciri içindeki önemli bir
bölümün kontrolü anlamına gelmektedir ki, bu anlamda kayıp ve atıkların azalmasına olumlu
yönde katkıda bulunan bir düzenlemedir.
 3 Ekim 2017 tarih ve 30199 sayılı RG’de yayımlanan Sebze ve Meyvelerin Toptan ve
Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Tebliğ ambalajlama,
taşıma, depolama, perakende ve satış noktaları standartlarını belirlemiştir. Özellikle malları
soğuk hava depolarında veya malların bozulmasına veya kalite kaybına sebep olmayacak
uygun ısı ve nem ortamlarında depolama standardına sahip olması gereği, gıda kayıp ve atığını
önleyecek önemli bir düzenlemedir. Depolamanın yanı sıra taşımanın da ön soğutma sonrası,
palet kullanımına uygun frigofrik araçlarla yapılması, frigofrik taşımanın gerekmediği hallerde
kapalı ya da tenteli araçla taşıma yapılması zorunluluğu, gıda değer zincirinde elleçleme,
depolama, dağıtım aşamalarında oluşabilecek gıda kayıp ve atığını minimize edebilecek
uygulamalardır. Ancak, Türkiye’de taze ürünlerin %50’sini dağıtan toptancı kanallarında
taşımacılık yapan kamyonların %70’inin soğutucu özelliklerinin olmadığı tahmin edilmektedir.
Tebliğ’in etkin uygulanabilmesi için öncelikle bu eksikliğin giderilmesi gerekmektedir.
 Gıda Bankacılığı: Mülga 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun gıda bankasını “bağışlanan
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veya üretim fazlası sağlığa uygun her türlü gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu
ürünleri doğrudan veya değişik yardım kuruluşları vasıtasıyla fakirlere ve doğal afetlerden
etkilenenlere ulaştıran ve kâr amacı gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturduğu organizasyonlar”
olarak tanımlamıştı. Ancak 5174’ü yürürlükten kaldıran 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda gıda bankası tanımına yer verilmemiştir. Ancak gıda işletmecisi
tanımı gıda bankacılığı yapan organizasyonları da kapsamaktadır. Çünkü kâr amaçlı olsun veya
olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından gıdanın üretimi,
işlenmesi ve dağıtımının herhangi bir aşamasında kontrolü altında yürütülen faaliyetlerin,
mevzuat hükümlerine uygunluğundan sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiye işaret etmektedir.
Hal böyle olmakla birlikte, gıda bankacılığının düzenlenmesine ve özellikle iyi uygulama
örneklerini tarif eden bir düzenlemenin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılmasına ihtiyaç
bulunmaktadır.
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2.7 TURİZM- TURİZM İŞLETMELERİNİN NİTELİKLERİ
Otellerde sınıflandırma çalışmaları tesisin tür ve sınıfının nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri,
kullanılan malzemenin standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi
gibi kriterlerin yer aldığı puanlama sistemine dayanmaktadır. Tesislerin belgelendirilmesini yeniden
düzenleyen 1 Haziran 2019 tarihli ve 30791 sayılı RG’de yayımlanan 1134 sayılı Turizm Tesislerinin
Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 17. maddesi sağlık, temizlik ve çevre korumasına yönelik önlemleri
düzenlemektedir. Turizm tesislerinin doğal varlıkları, biyolojik çeşitliliği gözetmeleri gerekmekte olup,
atık oluşumunun önlemesi, önlemenin mümkün olmaması durumunda en aza indirmesi ve çevreye
zarar vermesini önleyecek gerekli önlemleri alması turizm tesislerinin yükümlülükleri arasındadır.
Ayrıca geri dönüşümün sağlanması amacıyla organik atıklara da vurgu yapılarak atıkların türlerine
göre ayrılması hükme bağlanmıştır. Bu anlamda hem gıda atık azaltımı ve atıkların ayrıştırılması ve
usulüne uygun olarak bertarafı konularında hükümler mevcuttur.
Söz konusu düzenlemelere rağmen gıda atığının azaltılması ve gıdanın atık olmasının önüne
geçilebilmesi için genel olarak turizm tesislerinin etkin çalışmalar içinde olmadığı gözlenmektedir.
Özellikle “Her Şey Dahil” otellerde müşteri memnuniyetinden ödün vermeden gıda atığının önlenmesi
mümkündür. Doğru menü, planlama, atık gıda veri takibi, analiz ve raporlamalarla, ayrıca fazla
gıdaların hijyenik koşulları ve besin değerleri uygun iken ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile gıdanın
atık olmasının önüne geçmek mümkündür. Nitekim, Sıfır Atık Yönetmeliği hükümlerine göre; 100 oda
ve üstü konaklama kapasiteli işletmelerin sıfır atık yönetim sistemine geçiş tarihleri 31 Aralık 2020,
50-99 arası oda konaklama kapasiteli işletmelerin ise geçiş tarihi 31 Aralık 2021 olarak belirlenmiştir.
Bu çerçevede mevzuat önerimiz aşağıda yer almaktadır.

MEVZUAT ÖNERİSİ (8)
1 Haziran 2019 tarih ve 30791 sayılı RG’de yayımlanan 1134 Sayılı Turizm Tesislerinin
Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapılarak, sıfır atık yönetim sistemine geçişin
yanı sıra, gıda atık yönetim planını hazırlayan turizm işletmelerine belgelendirme
işlemlerinde ödüllendirici puan uygulaması yapılmalıdır.
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İtalya

✔

Letonya

◯

Litvanya

✔

Lüksemburg

✔

Hollanda

✔

Norveç

✔

Romanya

✔

İspanya

✔

İsveç

✔

için geliştirilen teknolojik ve lojistik çözümler,
“FoodCloud” tarafından yönetilen yeniden dağıtım
merkezleri, en büyük 5 perakendecinin gıdanın
yeniden dağıtımı ve gıda bağışını destekleme
çalışmaları
Ulusal gıda atığını önleme planının bir parçası olarak,
satılmayan gıda ürünlerinin bağışlanması, 166/2016
sayılı Kanun’la gıda atığının önlenmesi ve gıda yardımı
konularının ele alınması için “Ulusal Danışma Yuvarlak
Masası” kurulması
Hükümet tarafından tavsiye edilen kullanma tarihi
geçmiş ürünlerin, belli bir zaman dilimi içinde
bağışlanması için kurallar getirme çalışmalarının
sürdürülmesi
Gıda bankalarına nasıl bağış yapılacağına ilişkin
bilgilendirme materyallerinin kullanılması
Gıda bankalarına destek
Sürdürülebilir Gıda Birliği ve Hollanda Gıda Bankası
arasında iş birliği
Norveç Hükümeti ile Norveç Gıda Üreticileri arasında,
2030 yılına kadar gıda atığının %50 oranında
azaltılması için gönüllülük esasına dayalı olarak
yapılan anlaşma
217/2016 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle, gıda
bankaları tarafından, çeşitli organizasyonlara ve nihai
tüketiciye yapılacak bağışın teşvik edilmesi
Fazla gıdanın nasıl yeniden dağıtılacağını ve gıda
atığını azaltma yöntemlerini gösteren 4 rehber
2018 yılının Haziran ayında tamamlanan gıda kayıp ve
atığının azaltılmasına ilişkin Ulusal Aksiyon Planı
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İNGİLTERE-ADİL OLMAYAN TİCARET
Ticaret uygulamaları sadece perakende
seviyesinde değil, çiftlik ve fabrika seviyesinde
de oluşan gıda kaybı ve atığı miktarlarını
etkilemektedir. Genel olarak gözlenen ve
Türkiye’de de uygulanan perakendeciler
tarafından, son kullanma tarihi yaklaşmış
ürünlerin üretici firmalara iadesi, gıda tedarik
zincirinde gıda kayıp ve atığını arttıran bir
uygulamadır. Bu ürünlerin bir kısmı yeniden
satılmakta, dağıtılmakta ya da mikrobiyolojik
olarak kullanımında sakınca görülmeyenler
üretimde yeniden kullanılmaktadırlar. Ancak
genel eğilim bu ürünlerin toprağa gömülme
yolu ile imhasıdır. İngiltere’de bu uygulama
“adil olmayan ticari uygulama” olarak
değerlendirilmekte ve yasal olarak
oluşturulmuş bağımsız sektör hakimi tarafından
konu soruşturulmaktadır. Bu sayede adil
olmayan ticaret uygulamaları oransal olarak
%79’dan %43’e gerilemiştir.
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REFRESH PROJESİ
Gıda atığı oluşumu ile ilgili, sözleşmelerin
olmaması ya da değiştirilmesi, veri paylaşımı
yapılmamasından dolayı yapılan fazla üretim,
kalite ve raf ömrü süreleri konusundaki aşırı
ve birbiri ile uyum içinde olmayan işlemler,
adil olmayan ticaret uygulamalarına örnek
olarak gösterilebilir. Perakendenin güçlü, az
sayıda olduğu buna karşılık tedarikçinin çok
sayıda olduğu pazar koşullarında adil olmayan
ticaret uygulamaları daha yaygın olarak
gözlenmektedir. Bu uygulamaları önlemek için
2019’da bir taslak düzenleme AB’de
yapılmıştır. Ayrıca AB REFRESH projesi
dayanıksız gıda ticareti uygulamalarını bu
açıdan irdelemiştir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Gıda atığının önlenmesi ve azaltılması amacı ile yapılan mevzuat değerlendirilmesinde en çok dikkati
çeken husus; doğrudan olmasa dahi sanılandan daha fazla sayıda düzenlemenin gıda atığının
önlenmesi ve azaltılması ile ilgili olduğudur.
8 Mayıs 2018 tarihli Gıda Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Hakkındaki
TBMM 20 No’lu Karar sonrası, gıda bağışı vergi uygulamalarında yapılan iyileştirmeler, olumlu yönde
ancak sınırlı bir etki yaratmış olmakla birlikte çok önemli bir adım niteliğindedir. Sınırlı etkinin
büyütülebilmesi amacı ile uygulamada yaşanan eksiklikleri giderecek vergisel mevzuat önerilerine
raporumuzda özel bir yer verilmiştir.
20018 yılında başlatılan “Sıfır Atık Kampanyası” gıdanın korunması ve atık olmasının önüne
geçilmesinde büyük fırsatlar yaratmıştır. Nitekim “Sıfır Atık Yönetmeliği” bu anlamda ileriye doğru
atılan büyük bir adımdır. Raporun ilgili bölümünde açıklandığı gibi, Sıfır Atık Yönetmeliği ilk kez gıda
atığının önlenmesi ve azaltılması için gıda atığı önleme planları yapılması gereğine işaret etmiştir. Gıda
hiyerarşisine yine ilk kez bu yönetmelikte yer verilmiştir. Önceliğin insani tüketim olduğu, fazla gıdanın
yeniden dağıtımının mümkün olmaması durumunda gıdaların hayvan yemi olarak kullanılması veya
gıda dışı ürünlere dönüştürülmesi alternatiflerinin ele alınması gereği büyük bir netlikle
vurgulanmıştır. Bu anlamda gıda kaybı ve atığının azaltılması ve önlenmesi açısından önemli bir
mevzuattır.
Ancak ulusal düzeyde gıda kaybı ve atığı önleme ve azaltma stratejisinin varlığına ihtiyaç
bulunmaktadır. Bu strateji ile farklı kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarının bir araya getirilmesi
ve yapılan her çalışmanın bu stratejinin bir parçası olması mümkün olabilir. Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından FAO ile birlikte yürütülen strateji çalışması bu anlamda son derece önemlidir. Ancak bu
stratejinin sadece Tarım ve Orman Bakanlığı’nın değil, ulusal düzeyde benimsenen ve uygulanan bir
strateji belgesi haline getirilebilmesi için bakanlıklar üstü bir konumda değerlendirilmesine ihtiyaç
vardır.
Ayrıca, mevzuat önerilerinin açıkça ortaya koyduğu gibi, konuya sadece vergi, atık, israf, ticaret, çevre,
turizm ya da enerji perspektifinden bakılması sınırlı bir bakış açısını beraberinde getirmekte, yapılan
düzenlemeler istenen etkiyi yaratamamaktadır. Ulusal bir strateji çerçevesinde, kurumlar ve
disiplinler arası iş birliğini sağlayan, özel sektörün ve STK’ların karar alma mekanizmalarına dahil
edildiği şeffaf ve paylaşıma açık bir sürecin tasarlanması ve uygulanması ile sürdürülebilirlik
konusunda çok önemli ve önemli olduğu kadar anlamlı bir gelişme sağlanabilecektir.
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