
 
 

 
 

BASIN BÜLTENİ 

 

İsrafı Önleyecek Ortak Akıl Çalıştayı  

Turizm Kenti Antalya’da gerçekleştirildi… 

 

 Gıda Kurtarma Derneği’nin “Gıdanı Kurtar” projesi kapsamında 

düzenlediği, “HoReCa’larda gıda israfının ve endüstriyel simbiyosis 

olanaklarının değerlendirilmesi” başlıklı çalıştayı,  

Ev Dışı Tüketimin kalbi, Turizm kenti Antalya’da gerçekleşti.  

 

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

çalışmaları yapan Gıda Kurtarma Derneği (GKTD), T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı 

tarafından AB desteği ile yürütülen Sivil Toplum Destek Programının İkinci Dönemi 

kapsamında “Türkiye’de Gıda Atığını Önleme ve Azaltımı İçin GKTD Kapasite Artırımı” adlı 

projeyi yürütüyor. “Gıdanı Kurtar” sloganıyla yola çıkılan projede, gıda israfının 

önlenmesine katkı sağlayacak tüm sektörler bir araya gelmeye devam ediyor. Antalya’da 

9 Ocak’ta gerçekleştirilen çalıştay, ev dışı tüketim israfının azaltılmasının paydaşı olan gıda 

ve hizmet sektörünün, kamu ve sivil toplum sektörünün tüm temsilcilerinin üst düzeyde 

katılımıyla gerçekleşti.  

Gıdanı Kurtar Projesi’yle; gıda ve gıda bankacılığı alanında faaliyet gösteren STK'larda 

kapasite oluşturmak, iletişim ve savunuculuk becerilerini artırmak, katılımcı karar alma 

süreçlerinde merkezi hükümet ve diğer ilgili kamu kurumlarıyla daha iyi ortaklıklar 

kurmalarını sağlamak, gıda sektörünün ve hizmet sektörünün gıda atıklarını azaltma ve 

önlemeye dayalı ihtiyaçlarını tanımlamak ve gıda kaynaklı ekonomik kayıplarını minimize 

etmelerine katkı sağlamak amaçlanıyor. 

Projede, gıda kaybını ve israfını azaltmaya yönelik bir “savunuculuk stratejisi” ve 

“Savunuculuk Rehberi”nin geliştirilmesi, gıda bağışına ilişkin yönetmeliklerde “boşluk 

analizi” yapılarak, “mevzuat değerlendirme önerileri”nin oluşturulması, HoReCa’larda 

“endüstriyel simbiyosis olanakları”nın irdelenmesi ve döngüsel ekonomi çıktılarının 



 
 

 
 

oluşturulması ile kilit paydaşları bir araya getiren bir network ağının kurulması çalışmaları 

yürütülüyor. 

Gıda Kurtarma Derneği’nin düzenlediği Antalya çalıştayı, açılış ve protokol sunuşlarını 

takiben ev dışı tüketimlerde gıda israfının önlenmesine ışık tutan sunumlar ve panellerle 

devam etti.  

Çalıştayın açılış konuşmaları, Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ahmet 

Volkan Güngören, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Totoş, Batı 

Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Erdoğan, Gıda Kurtarma Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı Berat İnci ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri 

Federasyonu Genel Sekreteri İlknur Menlik tarafından gerçekleştirildi.  

Gıda Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berat İNCİ “Avustralya’daki yangının 

sorumlusu hepimiziz! domates kabuklarını çöpe atmaya devam ettiğimiz sürece, insan 

eliyle oluşan iklim değişikliğine dayalı felaketleri yaşamaya devam edeceğiz…” dedi. İNCİ, 

Türkiye’de, açlık ve yoksulluk sınırının altında insan sayısının 20 milyonu aştığını ve 

Türkiye’de gıda atığının 300 milyar TL değerinde olduğunu vurguladı. 

Açılış konuşmalarının ardından, ev dışı tüketimde gıda israfına ışık tutan sektör uygulama 

ve araştırma sunumları yer aldı.  

Perakende sektörünün devi METRO ve Türkiye’nin örnek sosyal girişimi Fazla Gıda iş 

birliğiyle, 2018 yılında otel ve restoranlarda atıkları ölçümleyen pilot araştırmasının 

sonuçları paylaşıldı. METRO Kalite Güvence Grup Müdürü Tülay ÖZEL ve Fazla Gıda Müşteri 

ve İş Geliştirme Müdürü Ulaş KAYIR tarafından yapılan sunuşta, gıda atığını ölçümleme ve 

izlemenin, büyük resmi görmek, sorunun büyüklüğünü ortaya koymak, atığın azaltılmasında ortak 

bir bilinç ve eylem oluşturarak atığı önlemek için olan önemi vurgulandı.  

Çalıştay programı, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Melih 

ŞAHİNÖZ’ün “Ev Dışı Tüketimde Gıda Güvenliği ve İsrafın Önlenmesi” başlığındaki sunumları ile 

devam etti. Şahinöz, Türkiye’de yalnızca ev dışı tüketimdeki toplam gıda atığının 150 Milyar 

TL değerinde olduğunu, ayrıca otellerde satın alınan gıdanın; üretim aşamasında, büfede 

veya tabakta kalarak atığa dönüşen ürün miktarının ise %27 olduğunu vurguladı. 

 



 
 

 
 

Çalıştay programı, Birleşmiş Milletler 2030 Amaçları 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 yöneticilerinin 

moderasyonlarını üstlendiği, ev dışı tüketimde gıda israfının azaltılması ve önlenmesine ışık 

tutan panel etkinlikleriyle devam etti.  

“Otel Atık Yönetimi ve Problemleri” başlığındaki panel, Fazla Gıda yöneticilerinden Gökmen 

GÜVEN moderasyonunda, turizm sektörünün duayenlerinden, Regnum Carya Yönetim 

Kurulu Üyesi Deniz ÜSTERTUNA ve Calista Otel Genel Müdürü Ali KIZILDAĞ’ın panelist 

olarak katılımları ile gerçekleşti. Her şey dahil otelcilikte gıda atığına ilişkin bilgi ve farkındalık 

seviyesinin işletmeler ne düzeyde olduğu ve farkındalığı oluşturmanın önemi üzerine değerlendirmeler 

yapıldı.  Gıda atığınının oluşma safhaları ve nedenlerinin irdelenmesinin ardından, atığın önlenmesi için 

çözüm önerileri ve sektörün gelecek planlamaları üzerinde duruldu. Öncelikle, ürünleri atığa 

dönüştürmeden, kaynağında azaltmanın ilk adım olarak değerlendirilmesi ve daha sonra farklı 

ayrıştırma ve geri dönüşüme dair yöntemlerin uygulanması gerekliliği ifade edildi. Otellerin insan 

tüketimine uygun fazla gıdalarını, gıda bankacılığı sistemine dahil edebileceği gıda bağışına teşvik 

edilmesinin hem israfın önlenmesi, hem de toplumsal fayda yaratmadaki önemi vurgulandı. Otellerin, 

gıda bankacılıgına dahil edilmesinin yaratacağı sosyal, çevresel ve ekonomik fayda, sürdürülebilir 

kalkınma boyutlarıyla değerlendirildi. Ayrıca, otellerin atığı azaltmak için, teknolojik yatırıma ihtiyaç 

duyduğu ve teknoloji yatırımı vasıtasıyla, atığı tanımak, ölçümlemek ve nedenlerini anlamak, azaltmak 

ve oluşanı değerlendirme konusunda hızla yol alabileceği vurgulandı.  

“Mutfak Atıklarını Azaltmak için Öneriler” başlıklı panel oturumunun panelistleri ise 

Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan BOZTEPE, Yemek Kültürü Yazarı ve Çevirmeni 

Nazlı PİŞKİN ve Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneği Başkanı Ali KAYA idi. Satın alma, 

depolama, servis, büfe gibi tüm atık oluşabilecek noktalarda atığı önlemek için, doğru planlama ve 

tedarik başta olmak üzere, yeterli ve gerekli porsiyonlama, reçete bazında üretim gibi uygulamaların 

önemi üzerinde duruldu. Çöpe atılan malzemenin satın alma maliyeti dışında lojistik, 

finansman, işçilik ve enerji gibi pek çok gizli maliyeti barından bir değerde olduğu ve 

işletmelerin atığı bu bakış açısıyla değerlendirilmelerinin gerekliliği ifade edildi. Tüm Ev dışı 

tüketimde personelin gıda atığına ilişkin farkındalığının artırılmasının ve bunun için personel 

ilk adım eğitimlerinin önemi vurgulandı. Gıda atığının oluşumuna dair nedenler ve 

uygulamalarda atıktan yeterli iç görü alınabilmesinin ve bunun için de atığın izlenebildiği 



 
 

 
 

ve azaltıldığı uygulamaların ev dışı tüketim hizmet alanlarının tümünde uygulanmasının 

önemi vurgulandı. Reçete planlaması, satın almada ürün seçimi, üretim planlama tahmini, 

porsiyonlama gibi tüm aşamalarda mutfak personelinin ve işletmelerin tutum ve davranış değişikliği 

yaratmalarının önemi üzerine duruldu. Ayrıca tüm ev dışı tüketim hizmeti sunan işletmelerde atığı 

tanımak, ölçümlemek, nedenlerini anlamak, azaltmak ve oluşanı değerlendirme konusunda teknoloji 

yatırımının önemi değerlendirildi. 

 

Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) Bölge Müdürü Sinan IŞIK ve Akdeniz Turistik 

Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali KARAMANCI’nın 

katılımıyla “HORECA'larda atık çıktısının değerlendirilmesi” başlıklı panel ise çalıştayın son 

paneliydi. BETUYAB; 47 işletme üyesiyle Antalya’nın Belek bölgesinde altyapı, tanıtım, 

güvenlik ve çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerini yürüten bölgenin en güçlü 

oluşumlarından biri. BETUYAB, bölgedeki çevresel sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında otellerin 

organik atıklarının da dahil olduğu tüm atık türlerinin yetkili tesisler tarafından alınmasının 

koordinasyonunu ve takibini de gerçekleştiriyor. 504 üyesinin, 145 binden fazla oda ve 313 

binden fazla yatak kapasitesiyle, bölgedeki konaklama sektörünü temsil eden AKTOB, 

1984‘ten beri Akdeniz Bölgesinde Turizmin gelişmesi ve kalkınması yönünde birçok çalışma 

gerçekleştiriyor.  BETUYAB ve AKTOB katılımıyla ev dışı tüketimde atık çıktısının değerlendirilmesi 

başlıklı panelin temel çıktılarından biri, gıda atığının oteller için ciddi bir problem olduğu ve bu konuda 

işletme yönetiminden, mutfak ve servis personeline ve hizmetlerden yararlanan misafirlere kadar 

farkındalığın artırılmasının önemiydi. AKTOB, atığın azaltılmasında uygun ve kalıcı mevzuat 

düzenlemeleriyle işletmelerin teşvik edilmesinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Devletin 

işletmelere sağlayacağı teşviklerin, işletmelerde personele ve misafirlere yansıyacak ödül teşvikleriyle 

kalıcı ve uygulanabilir düzeye gelebileceğini bildirdi. HORECA'larda atık çıktısının 

değerlendirilmesi başlıklı panelde, atığın değerlendirilmesine olanak sağlayacak çalışmaların ve 

uygulamaların yürütülmesi için mevzuat kaynaklı sınırlamalarda geliştirilecek iyileştirmelere ihtiyaç 

duyulduğu ortaya koyuldu. 

Gıda Kurtarma Derneği, Gıdanı Kurtar projesinde ev dışı tüketimde atığın 

değerlendirilmesine olanak verebilecek, endüstriyel simbiyosis ilişkilerinin irdelenmesi ve 

döngüsel ekonomi çıktılarının oluşturulmasına dayalı bir fizibilite çalışması hazırlıyor. Gıda 

Kurtarma Derneği’nin GTE teknik danışmanlığı ile yürüttüğü çalışmada atık geri kazanımı, 

simbiyoz ve döngüsel ekonomi gibi kavramlarla ülke ekonomisini derinden etkileyecek bir 



 
 

 
 

model yaklaşımı geliştiriliyor. Gıda israfının önlenmesinde ulusal savunuculuk misyonunu 

da üstlenen Gıda Kurtarma Derneği’nin proje kapsamında EWA Kurumsal Danışmanlık 

teknik danışmanlığı ile hazırladığı Savunuculuk Rehberi de çalıştay katılımcılarına sunuldu. 

Gıda Kurtarma Derneği Antalya çalıştayında bir ilke daha imza attı. Derneğin çalıştay fuaye 

salonunda oluşturduğu “Gıda Bağışı İstasyonu”’na otellerden gıda bağışı yağdı. Bölge 

otellerden israfa uğramak üzere olan ancak tüketilebilir nitelikli gıdalar bağış olarak 

alınarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Böylelikle otellerin hem gıda israfını önlemede 

hem de sosyal fayda yaratmada rol alabileceği gıda bağışı eylemini gerçekleştirebileceği 

örneği yaratıldı. Gıda Kurtarma Derneği, bu etkinlikle otellerin Türkiye Gıda Bankacılığı 

sistemine dahil olabileceğine dikkat çekti. 

Ev Dışı Tüketimde gıda israfının önlenmesine geniş perspektifte projeksiyon sunan Antalya 

çalıştayı, turizm ve hizmet sektöründe israf kültürünün önlenmesine ve döngüsel ekonomi 

fırsatlarının geliştirilmesine öncülük sağlayacak bir buluşma olarak gerçekleşti.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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

Derneği’nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda 

değildir”  


