GIDA İSRAFINI ENGELLİYORUM
PROJEYARIŞMASI
Orhaneli Belediyesi olarak, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığımızın yürüttüğü “Gıdanı Koru, Sofrana Sahip
Çık” kampanyasına destek vermek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ile birlikte düzenleyeceğimiz yarışmayı kamuoyu ile paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz.
Bildiğiniz gibi, dünya üzerinde bir tarafta yeterli gıda bulamayanlar, diğer tarafta gıdayı israf edenler
bulunmaktadır. Bu durum gittikçe büyüyen küresel bir sorun haline gelmektedir
Türkiye’de yalnızca belediyeler tarafından bir yılda 33 milyon ton atık toplanmaktadır. Bu atığın 26
milyon ton hacminin gıda kaybı ve israftan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Maalesef bunun da tahmini
değeri 214 milyar Türk Lirası civarındadır. Nerdeyse yıllık gıda ihracatımız kadar gıdayı israf ediyoruz.
Bu gerçekten çok ciddi bir problemdir, Türkiye’de bir hanenin ortalama gıda israfı 352 ₺ tutarındadır.
Bu rakamlar artık gıda israfının önlenmesine daha fazla önem vermemiz gerektiğini gösteriyor.
Sürdürülebilir gıda üretiminin, çevresel etkiler ve iklim değişikliği gibi nedenlerle tehlikeye düşmesi
ihtimali de giderek artmaktadır. Bu konuda, gerek toplum olarak gerek birey olarak yapabileceğimiz en
basit önlem gıdamızı korumaktır. Gıdanın korunmasında, gıda israfı konusunda farkındalığın
artırılmasında ve gıda israfının önlenmesinde çözümler aranmasını görevimiz sayıyor, tüm bu
sorunların çözümüne katkı sunmayı hedefliyoruz.
Bu hedefimizi gerçekleştirmek amacıyla Orhaneli’de yaşayan öğrencilerimiz arasında ödüllü bir yarışma
düzenliyoruz. Öğrenci gençlerimizin, evlerinde ve yaşadıkları çevrede oluşan gıda israfını önlemek
üzere pratik çözümler üretmesini ve bu konuda yapacakları çalışmalarını da yazı ve fotoğraflarla bize
aktarmasını istiyoruz. Yani sadece proje hazırlamalarını değil, gıdayı korumaya ve israfı önlemeye
yönelik fikirlerini bizzat uygulayarak hayata geçirmelerini bekliyoruz. En etkili ve uygulanabilir
çözümleri gerçekleştiren öğrencilerimizi yarışmanın sonunda ödüllendireceğiz. Ancak daha önemlisi
gençlerimizin bu çalışmaları yaparken ailelerini, komşularını ve kısacası tüm ilçemizi bilgilendirmesini
sağlamış olacağız. Özellikle salgın döneminde yapılan panik alışverişlerinin ve ihtiyaçtan fazlasını
‘’istiflemek’’ gibi davranışların evlerdeki gıda israfına neden olduğuna dikkat çekmiş olacağız. Gıdaları
korumak için alacağımız tedbirleri, gıdayı çöpe atmak yerine mümkünse tekrar değerlendirmemizi
sağlayacak çözümleri birbirimizle paylaşacağız. Bu nedenle gıda israfına son verecek pratik çalışmaları
olan öğrencilerimizi ödüllü yarışmamıza katılmaya bekliyoruz”.
Yarışmamızın Son Başvuru tarihi: 21 Ağustos 2020 Cuma günü mesai bitimine kadardır. Sonuçları 9
Eylül 2020 tarihinde kamuoyuyla paylaşacağız.
Yarışma sonucunda ilk üçe giren öğrencilerimize tablet bilgisayar hediye edeceğiz. Yarışma
şartnamesini, başvuru formunu ve yarışmayla ilgili tüm detaylı bilgileri Orhaneli İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüğümüzden temin edebilirsiniz.
Tüm öğrencilerimizi ve gençlerimizi “Gıda İsrafını Engelliyorum Proje Yarışması”na davet ediyor, tüm
yarışmacılarımızın her birisine şimdiden başarılar diliyoruz.
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