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GIDA İSRAFI
Gıda israfı nedir ve nasıl
önlenebilir?

HARCAMA DÜRTÜSÜ
GELİNCE
Harcama dürtümüzün
kontrolünü sağlamak için neler
yapmalıyız?

HAYALDEN HEDEFE
Hayallerimizi hedefe
dönüştürüp, gerçekleşmesini
sağlayacak teknik nedir?

GIDA İSRAFI
Geçtiğimiz hafta yoğun bir ilgiyle katılım sağlanan Finansal Bilinç Programı’nın
projelerinden biri olan Paramı Yönetebiliyorum Projesi Koordinasyon
Toplantısı’nda da yer verdiğimiz konulardan biri olan Gıda İsrafı konusuna
değinmek istiyoruz.
“İsraf”ın kelime anlamı: Gereksiz yere para, zaman, emek vb.ni harcama,
savurganlıktır. Bilinçsiz tüketim alışkanlığının sebep olduğu, gereksiz tedarik
edilen ve tüketilmeyen şeyler yiyecek olunca buna gıda israfı diyoruz. Dünyada
üretilen yiyeceklerin %14’üne yakın bir oranı tüketiciyle buluşmadan çöpe
gidiyor. Bu oran, bir de tüketici tarafından alınan ama kullanılmadan çöpe giden
yiyeceklerin oranı ile birleşince ciddi bir israfla karşılaşılıyor.
Gıda tüketimini gerçekleştirirken, atık yönetiminin 3R kuralını uygulayarak bu
oranı azaltmak elimizde.
- Azaltmak (Reduce): Üretilen atık miktarının daha az olmasına dikkat edecek
şekilde kullandığımız ürünleri seçmek.
o Atık yaratmayan ürünleri kullanarak,
o Tam olarak tüketilebilen, en az miktarda paketleme yapılmış veya geri
dönüşümlü ürünleri tercih etmek atıklarımızı azaltmamızı sağlar.
- Yeniden Kullanmak (Reuse): Ürünlerin ya da kullanılabilecek parçalarının
tekrar kullanımını sağlamak.
o Besinlerin artık olarak görülen kısımlarını değerlendirebiliriz. Örneğin
brokoli sapları kesilip pişirilerek brokoli çorbasında kullanılabilir.
o
Hazırlayıp, tüketmeye fırsat bulamadığımız ürünleri yeniden
kullanabiliriz. Örneğin demlediğimiz bir kahve içmeye fırsat kalmadan
soğuduysa, onu dökmek yerine buz kalıbına döküp buzluğa koyarak soğuk
kahve olarak tüketebiliriz.
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- Geri Dönüşüm (Recycle): Atığı yeni bir ürüne dönüştürmek.
o Organik atıkları biriktirerek doğa dostu bir çözüm olan kompostlama
yönteminden yararlanabiliriz. Ortaya çıkan bu kompostla çimleriniz için
serpme gübreleme yapabilir, çiçeklerimizi ve büyüyen sebzelerimizi
besleyebiliriz. Kompostlama yöntemi ile ilgili detaylı bilgiye kaynakça
bölümünden erişebilirsiniz.
Gıda israfının neden olduğu sonuçlara bakacak olursak;
Dünyada üretilen tüm gıdaların üçte birinden fazlası çöpe atılmaktadır.
İsrafa yol açan bu çöpe atılan gıdaların yıllık değeri 1 trilyon dolardır ve
1.3 milyar ton ağırlığındadır.
Yaklaşık 8 milyar nüfusu olan dünyamızda 1 milyar aç insan
bulunmaktadır. Sadece Amerika ve Avrupa’da israf edilen gıdaların dörtte
biri oranından daha az bir miktarla aç insanlar beslenebilmektedir.
Gıda tedarik zincirine göre, özellikle gelişmiş ülkelerdeki gıda israfının
yarısından fazlası evlerde gerçekleşmektedir.
Covid-19 sebebiyle evlerimizde geçirdiğimiz süre boyunca ve akabinde
gelecek olan normalleşme sürecinde gıda tüketim alışkanlıklarımızı gözden
geçirmekte fayda var. Bireysel olarak ürettiğimiz atıklara karşı
göstereceğimiz hassasiyetler gıda israfının yarattığı yukarıdaki sonuçları
azaltmak konusunda önemli gelişme sağlayacaktır.

Kaynakça:
İsraf nedir?
Gıda israfını nasıl azaltabiliriz?
Gıda İsrafı ile ilgili bilmeniz gereken 5 gerçek!
Gıda israfı nasıl önlenir?
Organik atık hakkında bilmeniz gerekenler
Çevresel Bilinçlendirme Dokümanı
Dünyada üretilen gıdaların yüzde 14'ü tüketiciye ulaşmadan israf oluyor.

ELİF GÖKNUR BAL

HARCAMA DÜRTÜSÜ
GELİNCE
Pandemi sürecinde kuşkusuz en çok değişen alışkanlıklarımız arasında
Finansal Alışkanlıklarımız başı çekiyor. Eskisi gibi harcamıyoruz, harcama
kalemlerimizi titizlikle kontrol ediyor, gereksiz harcamalardan kaçınıyor ve
harcamalarımızı ihtiyaç analizimize göre önceliklendiriyoruz. Alışkanlıklarımızın
en önemli özelliği kolay kolay değişmiyor olmasıdır. Pandemi sürecinde
edindiğimiz bu alışkanlığımızı süreç normale dönmeye başladığında da
kaybetmememiz ve kararlı bir şekilde harcama kalemlerimizi önceliklendirmeye
devam edip gereksiz harcamalardan kaçınmalıyız.
Bu tabii ki yukarıda yazan kadar kolay olmuyor. Gün içerisinde onlarca harcama
kararı veriyor ve harcama dürtüsü ile baş başa kalıyoruz. Eğer siz de gün
içerisinde harcama dürtünüz ile baş başa kalıyorsanız ve sonunda kazanan
dürtünüz oluyorsa aşağıdaki adımları bir kez daha hatırlamakta fayda var.

Harcama Dürtüsü gelince;
"İstek mi ? İhityaç mı?" diye 10 saniye düşünün!
Evdeki fazla eşyaları düşünün!
Aile bütçenizi önemseyin!
Finansal hedeflerinizi hatırlayın!
Harcama dürtümüzün kontrolünü sağlamak, finansal olarak daha kararlı
olmanın yanı sıra kişisel olarak da otokontrol sistemimizi güçlendirici bir etki
bırakmaktadır.
Unutmayın ‘’Herkesin Kuzeyi Farklı’’ hayallerimize ulaşmak için mutlaka plan
yapmalı, planlara uymak için de daha güçlü bir karar mekanizmasına sahip
olmalıyız.

UĞURCAN TOP

HAYALDEN HEDEFE
Hepimizin evlerinde vakit geçirdiği bu dönemde biraz
daha düşünerek, hayal ederek geçirebileceğimiz bir
dönem içindeyiz. Düşüncelerimizi süzgeçten geçirerek
hayallerimiz üzerine yeniden kafa yorabileceğimiz,
kendimizi dinleyebileceğimiz bir süreçteyiz.

Bu dönemde hayal ve hedef arasındaki fark olan planlamanın kilit kurallarından biri olan
“SMART” kuralını tekrardan hatırlamanın faydalı olacağını düşündük.

Bugün sizlere ortaokuldayken hayallerini süzgeçten geçirerek hedefini belirlemiş bir iş
insanı olan Vehbi Koç’ un hayat hikayesinin belgeselini paylaşıyoruz.
Cemil Meriç Bu Ülke kitabında şöyle diyor. “Teffekkür vuzuhla başlar, kurtuluş şuurla” Bu
sözden de anlaşıldığı üzere düşünmek aydınlık bir gelecek ve kurtuluş şuuru için en temel
besin, bol bol düşünüp hayallerimizin bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğimiz birlikte nice
güzel günler geçirmemiz dileğiyle.
Belgesele bu linkten ulaşabilirsiniz.
İyi Seyirler.
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