
                                                                           
 
 
 
             
 

Ünite 12B 
Gıda atıklarının kaynağından işlenmesi 

1 Giriş 
 
Ünite 12B, döngüsel ekonomiyi lojistik, tarım ve üretim sektörlerindeki kurslarına dahil etmek 

isteyen mesleki eğitmenler için kaynaklar sağlar. Tedarik zincirlerinde gıda israfı ve gıda fazlalarının 

nedenleri incelenir. Fazla gıdanın neden metan emisyonları yoluyla iklim değişikliğine katkıda 

bulunan bir atık haline geldiğine dair açıklamalar yapılıyor. İşletmelerin çevresel açıdan sürdürülebilir 

çiftçilik oluşturma konusundaki iyi uygulamaları ve döngüsel ekonomiyi teşvik eden faktörler 

sunulmaktadır. Topluluğu içeren kentsel tarım ilkesi, bölgesel tüketim yoluyla döngüsel ekonomiyi 

teşvik etme ve gastronomik sürdürülebilirlik analiz edilmektedir. 

2   Öğrenme çıktıları 
 

Bilgi 
Çevresel etkiyi azaltan ve döngüsel ekonominin faydalarını destekleyen lojistik 
tedarik zincirleri aracılığıyla gıda israfının nedenlerini anlamak ve gıda israfını 
önlemek. 

Beceriler Tedarik zinciri boyunca tedarik sırasında gıda israfının nedenlerini ve unsurlarını 
belirlemek. 

Yeterlilikler  Tedarik zinciri yönetimi hizmetlerinin sağlanmasında döngüsel ekonomi ilkelerini 
uygulayabilme. 

EQF Seviyesi Bu içerik esas olarak EQF seviye 4 için uygundur. 

 

3 Ders Planı 
 
 

 
Metod 

 

 
Tanım 

Dakikacinsindenöneril
ensüre 

(toplamdakika) 

Beyin fırtınası oturumu. Bir eğitmen olarak, gelecekteki tartışmalar ve referanslar için kullanılması 

gereken tanımları, kavramları ve çağrışımları yazdığınız beyin fırtınası. Gerekirse beyin fırtınası 

oturumuna aşağıdaki sorularla devam edebilirsiniz: 

BeyinFırtınası

Oturumu No.1 

Konu - yiyecekler neden rafa bile ulaşmadan israf ediliyor? 

- Çiftçinin görsel kalitesine uymayan yiyecekler; 

- Tüketiciler, bazıları nakliye sırasında bozulan egzotik 

yiyecekler, meyveler yemek ister; 

- - Yiyecekler uzun tedarik zincirleriyle tedarik edilir, bu 

nedenle lezzetini ve aromasını kaybeder ve yerel 

yiyecekler çekici değildir - her gün. 
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BeyinFırtınası

Oturumu No.2 

Konu - tüketicinin davranış değişikliğine ihtiyacı var ama çiftlik 

bunu nasıl teşvik edebilir? 

- Tüketiciler, göze hoş gelmeyen meyve ve sebzeleri 

süpermarketlerde daha düşük fiyatlarla satın alır mı? 

- Yerel olarak yetiştirilen meyve ve sebzelerin fiyatlarının 

düşürülmesi egzotik meyve ve sebzeler için rekabeti teşvik 

eder mi? 

- - Perakende zincirine uygun olmayan yerel olarak 

yetiştirilen meyve ve sebzelerin daha düşük fiyattan 

satılması, gıdaların sabit piyasa fiyatlarında tutulması 

için fiyat çeşitlendirmesini teşvik edecektir. Bu iyi bir 

çözüm mü? 

20 

PPT kullanarak 

eğitmen 

tarafından 

sunum 

Genel Bakış 

150 

Birim öğrenme hedefleri 

AB gıda atıklarına giriş 

Tartışma – 1 

Hayvan yemi çözümü olarak atık akışlarını azaltın ve satın 

Sorun: gıda kalite standartları 

Süpermarketler ve çiftçi pazarları 

Atıkları azaltmak için teknolojilerin ayarlanması 

Kalite kaybını önlemek için depolama altyapısının iyileştirilmesi 

Örnek Olay - 1 

Örnek Olay - 2 

Örnek Olay – 3 

Çevresel faydalar 

Çiftlik için ekonomik faydalar 

Tartışma – 2 

Özet 

Öğrendiklerimiz 

Değerlendirme Soru 10 

 

4 Soru 
 

 
1. Yemek sıcak bir üründür! Yenmeyen yiyecekler üretirsek, ne israf etmiş oluruz? 
Cevap: D) Yukardakilerin hepsi 
  
2. Dünyada yiyeceklerin yüzde kaçı hiç yenmiyor? 
Cevap: A) 30% 
  
3.  En çok hangi yiyecek atılır? 
Cevap: A) Meyveler, Sebzeler ve Yumrular 
 


