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Gıdanı Kurtar Ankara Toplantısı

Gıda Kurtarma Derneği’nin “Gıdanı Kurtar” projesi kapsamında

düzenlediği Ankara Kapanış Toplantısı, 9 Mart’da gerçekleşti.

Gıdanı Kurtar; gıda atığının azaltılması ve önlenmesinde ulusal ve

küresel eylemin oluşturulmasının mihenk taşı olacak.

Türkiye’de gıda israfını azaltmaya yönelik savunuculuk, farkındalık ve kapasite geliştirme

çalışmaları yapan Gıda Kurtarma Derneği’nin (GKTD), Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii

Dernekleri Federasyonu (TGDF) iştiraki ile, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Sivil Toplum Sektörü Destek Programı İkinci Dönemi kapsamında “Türkiye’de Gıda Atığını

Önleme ve Azaltımı İçin GKTD Kapasite Artırımı” başlığında yürüttüğü projesinin kapanış

toplantısı Ankara’da, kamu, STK, özel sektör ve üniversitelerin katılımlarıyla gerçekleşti.

“Gıdanı Kurtar” sloganıyla yola çıkılan projede Türkiye’de gıda atığının azaltılması ve

önlenmesine çok önemli katkılar sunacak Savunuculuk Rehberi, Mevzuat Önerileri Raporu

ve Endüstriyel Simbiyosis Fizibilite Raporları oluşturuldu ve gıda atığının önlenmesinin

paydaşı olan tüm sektörlerin projede aktif rol alarak, aralarında bir ağın kurulduğu

başarılı uygulamalara imza attı.

Kapanış toplantısında GKTD Yönetim Kurulu Başkanı Berat İNCİ “Salgınlar, iklim

değişikliği olayları ve felaketlerin, küresel gündemi yoğunlaştırdığı şu kritik günler,

insanoğlunun kaynak tüketimi ve yaşadığı gezegendeki sorumluluklarını bir kez daha

güçlü bir şekilde hatırlamasının gerekliliğini vurguluyor. Bizler, Gıda Kurtarma

Derneği’nin kuruluş başlangıcından itibaren bu sorumluluk duygusuyla, güçlü bir vizyonla

yola çıktık. Bugün, bizleri burada bir araya getiren de vizyonumuzun gerçekleşmesinde,

payımıza düşeni var gücümüzle gerçekleştirmeye olan kararlılığımızdır” dedi. İNCİ; Gıdanı

Kurtar Projesi’nin, Türkiye’de ve kürede, gıda atığı kaynaklı sosyal, ekonomik ve çevresel

problemlere dikkat çeken ve bu sorunun ana kaynaklarına müdahale için ihtiyaç duyulan

yaklaşımları geliştiren ve sorunun üstesinden gelebilmek için gerekli güçlü diyalog ve

dayanışmanın inşasına temel atan örnek bir proje uygulaması olarak gerçekleştiğini

vurguladı.



Gıdanı Kurtar Projesi’nde Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF)

iştirakçi kuruluş olarak yer alıyor. TGDF adına konuşma yapan Kurumsal İletişim Direktörü

Nebahat Çakar “Gıda kaybını ve israfını azaltmamız, STK’larda kapasite oluşturma,

kaynak yaratma ve iş birliği konularında iletişim ve savunuculuk becerilerini artırmak,

birlikte hareket etmek, katılımcı karar alma süreçlerinde hükümet ve diğer ilgili kamu

makamları ile daha iyi network kurmalarını sağlayan bu proje oldukça önem arz

etmektedir. Gıda kaybı ve Gıda israfının yönetilmesine ilişkin somut bir adım olan bu

proje ve çıktıları kamu, sektör ve tüm paydaşlar açısından önemlidir ve yol gösterici

olacaktır” dedi.

BM 2030 Hedefleri çerçevesinde dünya çapında desteklenmek üzere seçilen ve iş

ortaklarının atık kaynaklı karbon salınımını minimum yüzde 50 azaltmak için teknolojik

çözümler üreten sosyal girişim Fazla Gıda CEO’su ve Gıda Kurtarma Derneği Kurucu

Yönetim Kurulu Üyesi Olcay SİLAHLI toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada; “GKTD’nin

Gıdanı Kurtar Projesi, Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı yaratmak ve bu

konunun ülkemiz sosyal girişim ekosistemine dahil edilmesinde öncü rol üstlenen Fazla

Gıda yolculuğumuzun devamında bizlere eşlik edecek ve gelecek dönemde daha güçlü ve

somut adımlarla yola devam etmemize katkı sunacak çok değerli sonuçlara ulaştı. Bu

sonuçlar; gıda kaybının azaltılması ve önlenmesinde oluşturulacak ülke politikalarımızın

geliştirilmesinin ve uluslararası arenada örnek ülke politikaları düzeyine sahip olmamızın

ilk ve öncül adımlarıdır.”

Proje süresince kamu-STK diyaloğu ve işbirliğinin geliştirilmesine örnek olacak çalışmalar

gerçekleştirildi. Kapanış toplantısı, gıda atığının azaltılması ve önlenmesinin paydaşı olan

tüm kamu kurumlarının katılımlarıyla gerçekleşti. Kapanış toplantısında ilgili bakanlıkları

temsil eden sunumlara da yer verildi.

“Gıdanı Kurtar” herkesin sloganı olmalı

AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı A. Hatik Atik Sivil Toplum Destek Programı II

kapsamında desteklenen Gıda Kurtarma Derneği’nin projesinin önemine atıf yaptığı

konuşmasında IPA kapsamında Türkiye’ye sağlanan fonlara yönelik çalışmalara devam

ettiklerini, güçlü bir sivil toplumun AB yolunda en önemli aktörlerden biri olduğunu

vurguladı. Atik konuşmasında Gıda Kurtarma Derneğinin çalışmalarının öneminin altını

çizdi ve “Gıdanı Kurtar” sloganının herkesin sloganı olması gerektiğini söyledi.



Projeyle “Gıdanı Kurtar” sloganına tüm sektörlerin sahip çıkmasını sağlayan ve bu başlık

altında ulusal eylemi harekete geçirmeye hazırlanan Gıda Kurtarma Derneği, önümüzdeki

günlerde, ulusal mevzuat alt yapısının güçlendirilmesini sağlayacak önerilerini, kamu

kurumlarının ajandalarında hızla ilerletmeyi planlıyor. Gıda israfının önlenmesi için daha

güçlü bir sivil toplumu inşa etmek üzere bu alandaki STK’ların savunuculuk kapasitelerini

artıracak çalışmalarına da hız veriyor.

Kapanış toplantısında konuşmalarıyla gıda israfının azaltılması ve önlenmesine dikkat

çeken Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin

Çağlayan Özcan; Gıdanı Koru kampanyasıyla yeni bir küresel girişimin başlatıldığını ve

kampanya ile; gıda kayıpları ve israfı konusunda gerek ulusal gerekse uluslararası

düzeyde mücadele etmeyi, ilgili tüm tarafları bilinçlendirerek toplumsal farkındalık

düzeyini artırmayı ve bu konuda Türkiye’de gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerini

uluslararası arenada rol model haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Çağlayan;

“Gıda israfı ve kaybı ile aktif şekilde mücadele edilebilmesi için kısa ve orta vade de bir

eylem planı hazırlanmalıdır. Bu önemli konuda, Gıda Kurtarma Derneğinin gıda kayıplarını

azaltmak üzere yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyor ve katkılarından dolayı tekrar

teşekkür ediyorum” dedi.

Gıda Kurtarma Derneği’nin uyguladığı Gıdanı Kurtar Projesiyle Türkiye’de gıda atığının

azaltılması ve önlenmesine temel oluşturacak kritik raporlar oluşturuldu. Toplantıya,

“Mevzuat Önerileri Raporu”, “Savunuculuk Rehberi” ve “Endüstriyel Simbiyosis Fizibilite

Raporu” lansmanlarıyla devam edildi.

Gıda Atığını Önleyecek Ulusal Mevzuat Önerilerine Geniş Yer Verildi

Gıdanı Kurtar projesiyle mevzuat değerlendirmesi kapsamında oluşturulan rapor, 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. Gıda bağışı, gıda kayıp ve atıklarının yönetimi ile ilgili düzenlemeler ve

teşvikler; çevre, hazine-maliye, iş dünyası, tarım-gıda ve ticaret olmak üzere altı politika

alanında gözden geçirilmiştir. 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 mevcut düzenlemelerin yanı sıra yeni



mevzuat önerileri geliştirilmiş ve kanun metinleri önerilmiştir. Raporun son bölümünde de

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.

Türkiye’de bir ilk: gıda savunuculuğunu geliştirecek STK Savunuculuk Rehberi

Yayınlandı

Gıda israfının önlenmesinde ulusal savunuculuk misyonunu da üstlenen Gıda Kurtarma

Derneği’nin, Gıdanı Kurtar projesiyle oluşturulan Savunuculuk Rehberi, tüm paydaşların

katkı ve görüşleriyle hazırlanmıştır. Savunuculuk Rehberi, gıda israfının önlenmesinde ilk

ve de tek ulusal savunuculuk yayını olarak sivil toplum kuruluşlarının savunuculuk

kapasitelerini geliştirmelerine rehberlik edecek.

Döngüsel Ekonomi ve Gıda Atığından Endüstriyel Simbiyosis

Gıdanı Kurtar projesiyle döngüsel ekonomi çıktıları elde etmek üzere, gıda atığının mevcut

durumu ve bu atığın endüstriyel simbiyosis olanaklarıyla ekonomiye kazandırılmasının

Antalya İli özelinde değerlendirildiği bir fizibilite çalışması yapıldı. Oluşturulan raporda

atıklar atık oluşma alanlarında kategorize edilerek irdelendi. Tarım: seracılık

faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar, Üretim: hallerde ve sonrasında ürün taşıma

operasyonlarında ortaya çıkan atıklar; Satış: turizm ve otelcilik faaliyetlerinden

kaynaklanan atıklar olmak üzere, Antalya İli’ndeki gıda atığı haritası oluşturuldu. Ve

burada katma değeri yüksek atıkların geri kazanımı olanaklarına ışık tutuldu. Sera

atıklarından yakacak briket üretimi, Hal’de oluşan yenebilir atıklardan kurutulmuş gıda

Ürünleri üretimi, pazar atıkları ve diğer organik atıklardan kompost üretimi gibi pek çok

dönüşüm ve kazanım fırsatı gözden geçirildi.



“Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla

Gıda Kurtarma Derneği’nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin

görüşlerini yansıtmak zorunda değildir”


