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Ülkemizde ve dünya genelinde bir tarafta artan 
açlık diğer tarafta ise artan gıda israfı, önemli 
küresel sorunların başında gelmektedir.1 Dünyada 
her yıl tüm insanların doymasına yetecek kadar gıda 
üretilmektedir. Ancak buna rağmen Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2019 
yılında 820 milyondan fazla insanın -ki bu her 9 
insandan biri anlamına gelmekte- yetersiz 
beslendiğini ve son yıllarda dünya genelinde açlığın 
artmakta olduğunu belirtmektedir. 2

 

Anadolu Ajansı (AA), 2014 yılındaki haberine göre 
dünya genelinde 33 ülkenin gıda yardımına ihtiyaç 
duyduğu belirtilirken 2018 yılında yaptığı 
haberinde ise dışarıdan gıda yardımına muhtaç olan 
ülke sayısını 39 olarak belirtmektedir. Bu haberlere 
bakılınca son 4 yılda açlığın ne derece arttığı net bir 
şekilde görülmektedir. 4

Bir yandan dünyada milyonlarca insan açlığa bağlı 
sağlık sorunları ve ölüm tehdidi altındayken diğer 
yandan da üretilen 4 milyar ton gıda maddesinden 
1,3 milyar tonu çöpe atılmaktadır. Yani bu durum, 
her bireyin yiyeceği üç tabak yemekten birini çöpe 
döktüğü anlamına gelmektedir.4 FAO verilerine 
göre israf edilen gıdaların sadece üçte birinin bile 
dünyadaki açlığın sonlandırılmasına yetecek 
boyutta olduğunu düşündüğümüzde (FAO T. T., 
2020), dünya genelindeki israfın ne derece ciddi 
boyutta olduğunu ve ne gibi olumsuzluklara yol 
açtığını anlamak hiç de zor olmasa gerektir. 

Ülkemiz genelinde evlerde düzenli yemek yapma 
ve yeme alışkanlığı yaygın olarak 
uygulanmaktadır.5 Bu alışkanlık nedeniyle oran 
olarak israf, %42 gibi büyük bir payla hanelerde 
daha fazla olarak görülmektedir.5 Evde yapılan 
israf, oran olarak daha çok görülse de restoran ve 
otellerde tabakta bırakılan yemek, hanelerdekinden 
daha fazladır. Evde her 10 tabak yemekten 3'ü, 
restoranlarda her 10 tabak yemekten 4,5'i 5, açık 
büfe otellerde ise hazırlanan yemeklerin 2/3'ü çöpe 
dökülmektedir.6
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Gıda israfının ülke ekonomisi üzerinde de ciddi 
zararları olabilmektedir. Bu israfın sadece gıdayı 
satın alan tüketicinin parasının ziyan oluşu olarak 
değerlendirilmemesi gerekir. İsraf edilen gıdanın 
üretim aşamasından tüketiciye ulaşana kadar 
geçirilen süreçlerdeki tüm maddi ve manevi 
kaynakların israfına neden olmaktadır. Özellikle 
ekonomik kısmı değerlendirilecek olursa enerji, su, 
gübre, arazi, araç, mazot, zirai ilaç, iş gücü, 
depolama gibi birçok kaynak ve imkânın da israfına 
neden olmaktadır.7

Gıda israfı aynı zamanda en önemli küresel 
sorunlardan biri olan küresel ısınmanın artmasına 
da neden olmaktadır. Küresel ısınma ise kuraklık, 
verimlilikte azalma ve daha pek çok soruna yol 
açarak gıdaya erişimin zorlaşmasına ve gıda 
fiyatlarının artmasına neden olmaktadır.7 Aslında 
küresel ısınma halihazırda bazı ülkelerde ciddi 
ekonomik sorunlara ve gıdaya ulaşım 
imkansızlığına neden olabilmektedir.8 Ancak 
ilginçtir ki gıda israfının çok yüksek seyrettiği ve 
küresel ısınmanın en önemli aktörleri olan sanayisi 
gelişmiş ülkelerin oluşturduğu bu düzenin bedelini, 
sanayisi gelişmemiş ülkeler ödemektedir.9

Ülkemizde en çok çöpe atılan gıdalar meyve, sebze 
ile süt ve süt ürünleridir. %40'lık kayıplarla bu 
ürünler başı çekmektedir. Ardından ekmek, 
dondurulmuş ürünler ve alkolsüz içecekler, gıda 
israfının ikinci basamağını oluşturmaktadır.10 
Tahminlere göre Türkiye'de her gün 6 milyon, yıllık 
bazda ise 2,1 milyar ekmek çöpe atılmaktadır. 2013 
yılı verilerine göre yapılan bu hesapta ekmek 
israfının ülke ekonomisine yükü, yıllık 1,546 
milyar ₺ olarak belirtilmiştir.11

Türkiye'de yılda 49 milyon ton sebze ve meyve 
üretilmektedir ve iyimser tahminlere göre her yıl en 
az 12 milyon ton sebze ve meyve kaybolmakta veya 
israf edilmektedir.
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Bu durum yıllık 25 milyar ₺ değerinde meyve ve 
sebzenin çöpe gittiği veya kaybolduğu anlamına 
gelmektedir.12 Ülkemizin yıllık yaş meyve ve sebze 
ihracatının 3,3 milyon ton olduğu düşünülünce israf 
edilen gıdalar arasında sebze ve meyvelerin ne denli 
ciddi seviyede olduğu anlaşılmaktadır.13

 
Her yıl 33 milyon ton çöp çıkan ülkemizde bu 
çöplerin 14,5 milyon tonunun gıda atığı olduğu 
düşünülmektedir. Bu da mali açıdan 14,5 milyar 
doların çöpe atılması demek oluyor. 14

Türkiye genelinde israf edilen gıda miktarının 
toplamda 26 milyon ton olduğu tahmin 
edilmektedir. Gıda israfının ülke ekonomisine 
toplam maliyeti ise 214 milyar � olarak 
belirtilmektedir.12 Dünyada her gün yaklaşık 25 bin 
kişinin açlığa bağlı nedenler ile hayatını kaybettiği 
tahmin edilirken 15 açlığın bitirilmesinin faturası ise 
yıllık olarak 265 milyar dolar olarak 
belirtilmektedir. 16

 
Ülkemizde gıda israfını önlemeye yönelik pek çok 
yerel ve küresel çalışmalar bulunmaktadır. 
Bunlardan en çok bilineni, ön çalışmalarına 2008 
yılında başlanarak 2013 yılında başlatılan ‘Ekmek 
İsrafını Önleme Kampanyası’, halkı 
bilinçlendirerek ekmek israfını önlemeyi ve daha 
besleyici olan tam buğday ekmeğine yönlendirmeyi 
amaçlamaktaydı. Bu kampanya sayesinde aynı yıl 
içerisinde ekmek israfında %18’lik bir düşüş 
yaşanmış ve halkın tüketim alışkanlıklarında da 
iyileşme gözlemlenmiştir. Bu kampanyanın bir yıl 
içerisinde ülke ekonomisine toplam katkısı 2,8 
milyar ₺ olmuştur. 17

Tartışma Ve Sonuç

Peki israf edilen bu gıdalar bunun yerine 
ekonomiye kazandırılmış olsa neler yapılabilirdi?

• Yalnızca 2013 yılında israf edilen ekmeklerin 
parasıyla ihtiyacı olan ülkelerde binlerce (Türkiye 
Diyanet Vakfı 2020 maliyetine göre) uzun ömürlü 
su kuyusu açılabilirdi. Şimdiye kadar açılan 440 su 
kuyusundan 6 milyon kişinin faydalandığı hesaba 
katılırsa pek çok ülkede suya erişim sıkıntısı büyük 
oranda azaltılabilirdi.
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•Sadece çöpe atılan gıdaları ekonomiye 
kazandırarak birkaç yıl içerisinde ülkemizde 
yapılan veya yapılması planlanan mega projelerin 
tamamının maliyetini karşılayabilecek birikim 
sağlanabilirdi. 

•Yıl boyunca israf edilen tüm gıdaların ülkemizdeki 
ekonomik yükü, FAO’nun belirttiği dünyadaki 
açlığın bitmesi için yıllık olarak harcanması 
gereken paranın %10'luk kısmını karşılayabilecek 
boyuttadır. Yani Türk milleti olarak yalnızca gıda 
israfının tamamen bitirilmesiyle belki de her gün 
2.500 kişinin açlığa bağlı nedenlerden hayatını 
kaybetmesi önlenebilirdi.
 
Türkiye özelinde gıda israfı ile ilgili tam kapsamlı 
bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle gıda 
israfının tam olarak maliyeti ile ilgili verilen bilgiler 
de tahminlerle sınırlıdır. Gıdanın dökülen, atılan ve 
kaybolan kısmının israfından ziyade yanlış 
kullanım, fazla tüketim, yanlış beslenmeye bağlı 
sağlık harcamaları ve tarladan sofraya kadar geçen 
süreçte yapılan yatırımların da hesaba katıldığı bir 
inceleme ile gıda israfının gerçek faturası ortaya 
çıkarılabilecektir.
 
Açıklanan rakamlarla dahi ülkemizin enerji 
ithalatının %75'ini karşılayabilecek boyutlarda olan 
israf tutarı, gizli maliyetleri de düşünülünce tahmin 
edilenden çok daha fazla bir ekonomik yüke sahip 
olduğu düşünülebilir.
 
Açıklanan veriler incelendiğinde, ev dışında yeme 
alışkanlığı arttıkça israfın da artacağını ön görmek 
mümkündür. Evde yemek yeme alışkanlığının 
yaygın olması nedeniyle evdeki israf oranının 
büyük olması, genel anlamda israfın daha az 
olmasını sağlamaktadır. Restoran ve otellerdekine 
kıyasla evdeki israf daha az olsa bile yine de 
azımsanmayacak derecededir ve gıda israfının 
azaltılması ciddi bir ekonomik rahatlama 
sağlayacaktır.
 
Birçok açıdan ciddi derecede olumsuz etkilerinin 
ortaya konduğu gıda israfının, ciddi çalışmaların 
konusunu oluşturması gerekmektedir. Bu açıdan 
gıda israfı üzerinde ülkemizde yapılacak yeni ve 
kapsamlı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 
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