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Gıda perakendeciliği için daha ayrıştırılmış figürler, Almanya’da EHI Perakende Enstitüsü tarafından sağlanmak-
tadır (2011a, b). Enstitünün yayınlarına göre, taze ürünlerin kayıpları, pazarlama için mevcut olan hacme kıyasla 
%2,9 oranında nispeten yüksek iken, kuru gıdalar için nispeten düşüktür %0,5. Ekmek ve pastane ürünleri taze 
ürünler arasında en kötüye giderken (%6,5 ... %10,4), meyve ve sebzeler de ölçekte (%5,1) yüksektir; et ürünleri 
%2,1, süt ürünleri ise %1,6 oranında etkilenmektedir.
Toplamda ortalama %1’lik bir kayıp, toptan satış için kabul edilebilir; perakende ile birlikte %7’ye varan oranlar 
temel alınabilir.

Durum, Çin örneğinde kendini tamamen farklı şekilde göstermektedir. Dağıtım kaynaklı büyük kayıplardan büyük 
ölçüde, yetersiz olan lojistik ve altyapı sorumludur. Her yıl hasar gören ürünlerin uygun bir ortamda depolan-
mamasına veya zamanında teslim edilmemesine bağlı olarak depolama ya da nakliye esnasında 75 milyar Yuan 
değerinde (yaklaşık 10 milyar Euro/11 milyar ABD doları) 370 milyon ton meyve ve sebze çürümektedir.

Gıda israfıyla mücadele sebepleri

Açlıkla mücadele
Dağıtım kaynaklı kayıpları en aza indirmek, dünya pazarında daha fazla miktarda yiyecek bulunması anlamına 
gelir, yani üretilen gıdalardan daha fazla kişi beslenebilir.

Kaynakların korunması
Gıda israfıyla savaşma, iklim, su ve toprak kaynakları üzerindeki baskıyı azaltır – hem de çok önemli etkilerle: 
Gıda israfının %50 oranında azaltılması zaten halihazırda sera gazı salınımını %37 oranında azaltmaktadır.

Gıda kaybının sebepleri, teknolojik kısıtlamalardan ziyade pazarlama 
ve tüketici beklentilerinin etkileşiminden kaynaklıdır. Buradan da an-
laşılacağı üzere gıdaları yüksek tazelik, ulaşılabilirlik, görünüş ve yapı 
standartlarının karşılanmasını beklerken; bazı pazarlama önlemleri de 
bu beklentileri yoğunlaştırmaya devam etmektedir. Dağıtım kaynaklı 
kayıplar neredeyse her zaman önlenebilir, çünkü hemen hemen tüm 
ürünler tüketime hazırdır.

Yapılan bilimsel bir çalışmada, dağıtımda yaşanan kayıpları
Gustavson ve ark. (2011) pazarlama sırasında gıda kaybı olarak 
değerlendirdi. Bu öncelikle toptan ve perakende düzeyinde olur.
Sebzeler ve hayvansal gıdalar arasında herhangi bir fark
bulunmamaktadır.



Daha anlatacağımız çok şey var! Bir sonraki bültenimizde “Dijital çağda gıda güvenliği ve kalitesi -
bulut tabanlı çözümler” konusunu işleyeceğiz.

Görüşmek üzere!
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%100 dijital yönetim sistemlerimiz:

•  testo Saveris Restaurant

•  testo Saveris Retail Chain
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Maliyet tasarrufu
Kârlılık, üreticiden dağıtımdaki son tüketiciye kadar süren bu zincirin tamamında artış gösterir. Gıda kaybının 
dünya ekonomisine olan negatif etkisi gittikçe azalır.

Sürdürülebilirliği artırmak ve topluma katkılarda bulunmak için önemli bir etmen gıda bağışıdır. Satılamayan 
gıdalar artık düşük gelirli insanlar için gıda bankaları gibi yardım projelerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bununla 
birlikte, bir sosyal tesise (örneğin anaokulu, bakım evi, spor kulübü) yapılan bağışlar, sadece lezzetli bir ye- 
mekten mutlu olanları değil, bağış yapan şirketin imajını da destekler. Bu nedenle, birçok süreçte (örn. süper-
market zincirleri) sosyal yönden sorumlu gıda dağıtım olanakları hakkında düşünmek yararlıdır.

Bununla birlikte, insan tüketimine uygun olmayacak hale gelmiş ürünler de reddedilmelidir. Geri dönüşüm 
kapsamında hayvan yemi, gübreleme veya enerji geri kazanımı için kullanılabilirler.            

Gıda israfının adil dağılım ve bilinçli geri dönüşüm ile azaltılması, giderek artan bir dünya nüfusu için yeterli 
gıdaların sürdürülebilirliği ve güvence altına alınmasında büyük bir fark yaratmaktadır. Maliyet tasarrufu ve 
imaj avantajları, dağıtım kaynaklı kayıpların hedeflenen minimizasyonuyla birleştiğinde işi tüm dünya için
kazan-kazan noktasına getirir.

Gıda bağışı

Kaynak azaltma

İnsanlar için gıda

Hayvanlar için gıda

Gübreleştirme ve 
 anaerobik sindirim

Enerji  
geri dönüşümü

Kapsamlı gıda geri dönüşüm 
hiyerarşisi

Şekil. 1: Gıda israfının adil dağıtım ve bilinçli geri dönüşüm ile azaltılması olanakları.
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https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/saveris-restaurant
https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/saveris-retailchain

