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Küresel ve Yerel Trendler Raporu  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülmekte olan  ‘İşten Sosyal Uyuma’ Projesi’nin 
alt bileşeni olan Yerel Ürün Dijital Envanteri Projesi kapsamında, Kentsel Strateji tarafından hazırlanmıştır.
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01. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar

Birleşmiş Milletler’in belirlediği 
2030 yılı Sürdürülebilir Kalkınma 
Gündemi’nin temelinde 17 
Sürdürülebilir Gelişme Amacı 
bulunur. Bu amaçlardan ikincisi 
“açlığı ortadan kaldırmak”tır. 
Açlığın ortadan kaldırılması hedefi 
gıda güvenliği, beslenmenin 
iyileştirilmesi ve sürdürülebilir 
tarımın teşvik edilmesi gibi 
beslenmeye ilişkin temel konuları 
içerir. 

Ancak, gıda konusu 17 hedefi 
birbirine bağlayan ortak nokta 
olarak kabul edilmiştir. Beslenme 
ile ilgili sorunlar küresel düzeyde 
iklim değişikliği ile mücadele, sağlık 
ve ekolojik koruma hedefleri ile 
birlikte değerlendirilerek, bütüncül 
olarak ele alınır.

Beslenme ile ilgili zorlukların 
aşılması, yeterli ve sağlıklı 
beslenmenin sağlanması için 
üretim ve dağıtım süreçlerinin 
sürdürülebilir biçimde organize 
edilmesi, israfın önlenmesi, artık 
gıdanın azaltılması ya da yeniden 
kullanımı, paketleme nedeniyle 
oluşan atıkların geri dönüştürülebilir 
ya da doğada çözünebilir 
olması gibi çeşitli politikalar 
geliştirilmektedir. 

Daha etkili adımlar atılması için 
yenilikçi, tekrarlanabilir, ucuz 
maliyetli ve anlamlı etki yaratan 
proje ve programların geliştirilmesi 
ve ülkeler ve şehirler arasında 
işbirliği yapılması önemlidir. 
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02. Türkiye’de Coğrafi İşaret Tanımları

Türk Patent Enstitüsü’ne göre coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün 
kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik 
özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden 
kalite işaretidir. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden 
elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne 
kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır. 

Coğrafi İşaret 
Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin 
bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren 
işarettir. Coğrafi işaretler, menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil 
edilir. Gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri coğrafi işaret 
tesciline konu olabilir.

Menşe Adı
Bir ürünün, tüm veya esas nitelikleri belirli bir coğrafi alana ait doğal 
ve beşeri unsurlardan kaynaklanıyorsa bu durumdaki coğrafi işaretlere 
“menşe adı” denir. Ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin 
tümünün belirlenen coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşmesi 
gerekmektedir. Bu çerçevede menşe adı olarak tescil edilen coğrafi 
işaretlerin kaynaklandıkları yöre ile bağları çok kuvvetlidir. 

Mahreç İşareti 
Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla belirli bir coğrafi 
alan ile özdeşleşmiş olan; üretim, işleme ya da diğer işlemlerinden en az 
birinin belirlenmiş coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gereken ürünlerin 
konu olduğu coğrafi işaretlere “mahreç işareti” denir. Hammaddesi veya 
üretim, işleme aşamalarından bir tanesi yörede gerçekleşen bir ürün 
mahreç işareti olarak tescillendiğinde diğer üretim ve işleme aşamaları 
kaynaklandığı yöre dışında da gerçekleştirilebilir.

Kaynak: https://ci.turkpatent.gov.tr
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03. Avrupa Birliği Kalite Şemaları

Avrupa Birliği kalite politikası, 
coğrafi kökenleri ve geleneksel 
birikimlerine göre seçilen özgün 
ürünlerin isimlerini korumayı 
amaçlamaktadır.

Ürünlerin, üretildikleri coğrafi 
alan ile belirli bir bağlantısı varsa 
‘coğrafi işaret’ (GI) verilmektedir. 
Amaç, tüketicileri kaliteli ürünlere 
yönlendirmek, üreticilerin ürünlerini 
daha iyi pazarlamalarına yardımcı 
olmaktır.

Fikri mülkiyet olarak kabul edilen 
coğrafi işaretler, AB ile diğer ülkeler 
arasındaki ticaret müzakerelerinde 
giderek daha önemli bir rol 
oynamaktadır.

AB coğrafi işaret sistemi, belirli 
bölgelerden gelen ve belirli 
niteliklere sahip olan veya üretim 
bölgesi ile bağlantılı bir üne sahip 
olan ürünlerin adlarını korur. 
PDO ve PGI arasındaki farklar, 
öncelikle, ürünün hammaddelerinin 
ne kadarının bölgeden gelmesi 
gerektiği veya üretim sürecinin 
ne kadarının belirli bir bölgede 
gerçekleşmesi gerektiği ile 
bağlantılıdır. GI, alkollü içecekler ve 
aromatize şaraplar için özeldir.

Ürün
Gıda, tarım ürünleri ve şaraplar.

Örnek
Kalamata zeytinyağı PDO, 

tamamen Yunanistan’ın Kalamata 
bölgesinde, o bölgeden gelen 

zeytin çeşitleri kullanılarak 
üretilmektedir.

Ürün
Gıda ve tarım ürünleri

Örnek
Gueuze TSG, spontan 

fermantasyon ile elde edilen 
geleneksel bir biradır. Genellikle 
Brüksel, Belçika ve çevresinde 
üretilir. Yine de TSG olduğu için 

üretim şekli korunmaktadır ancak 
başka bir yerde üretilebilir.

Korumalı 
Menşe (PDO)

Korumalı 
Coğrafi İşaret (PGI)

Yapıldıkları yerle en güçlü 
bağlantısı olan ürünlerdir. Üretim, 
işleme ve hazırlama sürecinin 
her bölümü belirli bir bölgede 
gerçekleşmelidir.

PGI, belirli bir kalitenin, itibarın 
veya başka bir özelliğin esas olarak 
coğrafi kökenine atfedilebilir olduğu 
belirli coğrafi bölge ile ürünün adı 
arasındaki ilişkiyi vurgular. Çoğu 
ürün için üretim, işleme veya 
hazırlama aşamalarından en az biri 
bölgede gerçekleşir.

Belirli bir coğrafi alana bağlı 
olmaksızın ürünün yapılma şekli 
veya bileşimi gibi geleneksel 
yönleri vurgular. TSG olarak tescil 
edilen bir ürünün adı, onu tahrifata 
ve kötüye kullanıma karşı korur.

Ürün
Gıda, tarım ürünleri ve şaraplar.

Örnek
Westfälischer Knochenschinken 
PGI jambonu, Westphalia’da çok 
eski teknikler kullanılarak üretilir, 

ancak kullanılan et yalnızca 
Almanya’nın o belirli bölgesinde 
doğup yetiştirilen hayvanlardan 

gelmez.

Geleneksel Uzmanlık 
Garantisi (TSG)

Kaynak: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
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Yerel Gıda Sistemi
Kentlerin gıda ihtiyacının 
karşılanması için kırsal üretim 
alanlarının desteklenmesi, kırsal 
alanlarda ekonomik ve sosyal 
canlılığının korunması geliştirilmesi, 
plancılar, stratejistler, yerel, 
bölgesel yönetimler için öncelikli 
gündem maddesi olmuştur. 

Yerel gıda sistemi, belirli bir 
bölgenin çevresel, ekonomik 
ve sosyal sağlığını geliştirmeyi 
amaçlayan sürdürülebilir gıda 
üretimi; ürünlerin toplanması, 
işlenmesi, dağıtımı, pazarlanması, 
tüketimi ve atık yönetimini entegre 
eden yaklaşımdır.

Kentleşme, kentsel 
yoksulluk, sağlıklı gıdaya 
erişim sorunları, artan gıda 
fiyatları, gıda ithalatına 
olan bağımlılığın artması 
ve iklim değişikliğinin yol 
açtığı zorluklar, kentsel gıda 
sistemlerine gösterilen ilgi ve 
ihtiyacı artırmıştır. 

Kentsel stratejiler belirlenirken, şehirde yaşayan nüfusun sürdürülebilir 
gıdaya erişimi için tarım politikaları ve teşvikler geliştirilmektedir. Yerel 
gıda sistemlerinin güçlendirilmesi için aşağıdaki stratejiler örnek alınabilir. 

• Kamu kurumları (hastane, okul vb.) için sağlıklı gıda alımları sağlanması,
• Akıllı ve yerel gıda etiketlerinin kullanımı,
• Şehir çeperindeki çiftçilerin üretimlerinin desteklenmesi,
• Kent çeperindeki tarımda kentsel atıkların ve atık suların 
değerlendirilmesi,
• Kentsel tarım ve ormancılığın arazi kullanım planlamasına dahil edilmesi, 
• Yerel ve küçük ölçekli işletmelerin işleme ve dağıtım süreçlerinin 
desteklenmesi,
• Çiftçi pazarları ve yerel gıda pazarlarının desteklenmesi,
• Yenilikçi tarım biçimlerinin teşvik edilmesi,
• “İyi ve Sağlıklı Gıda” üretimi ve tüketimi konusunda eğitim programları 
tasarlanması,
• Gıda atıklarının azaltılması ve gıda bankalarının kurulması,
• Gıda Politikası Konseyleri veya Platformlarının oluşturulması.

Yerel gıda 
sistemlerimizi 

krizlere karşı nasıl 
daha dayanıklı 

hale getirebiliriz?

?
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Dünyanın geleceği iyi beslenmeye bağlıdır. 
Bu kadar basit.

Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılına kadar Küresel Amaçlara ulaşmak 
ve tamamında ilerleme sağlamak amacıyla, 2021 yılında Gıda Sistemleri 
Zirvesi düzenlendi. Zirve, daha sağlıklı, daha sürdürülebilir ve adil gıda 
sistemleri geliştirebilmemiz için, gıda üretme, tüketme ve düşünme 
biçimlerimizi dönüştürmemiz gerektiği gerçeğini hatırlatıyor. 

“Gıda sistemi” terimi, gıdanın üretilmesi, işlenmesi, taşınması ve 
tüketilmesiyle ilgili faaliyetlerin sistemsel birlikteliğini ifade eder. Gıda 
sistemlerimizin sağlığı, bedenlerimizin sağlığını olduğu kadar çevremizin, 
ekonomilerimizin ve kültürlerimizin sağlığını da derinden etkiler. İyi 
çalıştığında, gıda sistemleri bizi aileler, topluluklar ve milletler olarak bir 
araya getirme gücüne sahiptir.

“Dünyanın gıda sistemlerini dönüştürmek için herkesin harekete 
geçmesine ihtiyaç vardır.”

Zirvede ele alınan beş temel çalışma alanı:

• Sağlıklı Beslenme ve Açlığa Son Vermek İçin Eylemler
• Gıda Sistemlerinde Eşitlik ve Dayanıklılık Eylemleri
• Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi ve Gıda Üretim Sistemleri İçin Eylemler
• Maliyetler, Yatırım, Finans ve Ticaret Eylemleri
• Stratejik Perspektifler ve Yönetişim

“
”Birleşmiş Milletler Gıda Sistemleri Zirvesi, NewYork, 2021

www.un.org/en/food-systems-summit/
good-food-for-all

Gıda Sistemleri Zirvesi 2021
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Tarladan sofraya yaklaşımı, 
gıda sistemlerinin adil, 
sağlıklı ve çevre dostu 
hale gelmelerini amaçlar. 
Gıdanın üretildiği ve yendiği 
bölge arasındaki mesafenin 
minimum olmasının, yerel 
ürünlerin taze ve sağlıklı 
olmasının yanı sıra çevresel 
sürdürülebilirliğe ve bölgenin 
tarımsal mirasına katkısı 
vardır. 

Tarladan Sofraya

?

ABD’de bir tabak yemeğin tarladan sofraya gelene 
kadar kat ettiği mesafe ortalama 2400 kilometre olarak 
tahmin edilmektedir.  Uzun mesafeli, büyük ölçekli gıda 
taşımacılığı, büyük miktarlarda fosil yakıt tüketirken, 
karbondioksit emisyonu üretmektedir. Hava taşımacılığı, 
deniz taşımacılığından 50 kat daha fazla CO2 üretir ancak, 
taze gıdaya olan talep arttıkça, gıdalar daha hızlı fakat 
daha kirletici olan hava yolu ile taşınmaktadır.

Yiyecekleri uzun mesafelere taşımak için, çoğu 
olgunlaşmamışken toplanır ve nakliyeden sonra 
“olgunlaştırmak” için kimyasal gazlar kullanılır. Nakliye ve 
satış süresince taze tutmak için koruyucular, ışınlama ve 
diğer yollarla fabrikalarda işlenir. Daha uzun ömürlü, daha 
az bozulabilir ürünler üretmek için genetik modifikasyonlar 
yapılır.

Bu nedenlerle, yemeğim benden az seyahat etmeli 
görüşü, mevsiminde ve yerinde tüketim bilinci 
yaygınlaşmaktadır.

Gıda Kaybı & 
Atık Önleme

Sürdürülebilir
Gıda Üretimi

Tarladan 

Sofraya 

Stratejisi

Sürdürülebilir
Gıda Tüketimi

Sürdürülebilir
Gıda İşleme 
ve Dağıtımı

Yerel ürünlerin 

tarladan sofraya 
olan mesafelerini 
kısaltmak için ne 

yapabiliriz?
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Adil, sağlıklı ve çevreye duyarlı bir gıda 
sistemi için, Tarladan Sofraya

Strateji, sürdürülebilir bir gıda sistemine geçişimizi hızlandırmayı amaçlamaktadır. “, Avrupa 
Yeşil Anlaşması çerçevesinde aşağıdaki hedefleri destekleyicidir.

• Nötr veya pozitif bir çevresel etkiye sahip olmak
• İklim değişikliğini azaltmaya ve etkilerine uyum sağlamaya yardımcı olmak
• Biyolojik çeşitlilik kaybını tersine çevirmek
• Herkesin yeterli, güvenli, besleyici, sürdürülebilir gıdaya erişimini sağlayarak gıda 

güvenliğini, beslenmeyi ve halk sağlığını korumak
• Daha adil ekonomik getiriler üretirken, tedarik sektörünün rekabet gücünü artırırken ve 

adil ticareti teşvik ederken gıdanın satın alınabilirliğini mümkün kılmak.

Tarladan Sofraya Stratejisi çalışması temel konuları;

A. Tüketiciler, Üreticiler, İklim ve Çevre Arasında Güçlü Bir Gıda Sisteminin Oluşturulması
 1. Sürdürülebilir gıda üretimini sağlamak
 2. Gıda güvenliğini sağlamak
 3. Sürdürülebilir gıda işleme, toptan, perakende, ağırlama ve yemek hizmetleri   
 uygulamaları
 4. Sürdürülebilir gıda tüketimini teşvik etmek ve sağlıklı, sürdürülebilir gıdaya geçişi  
 kolaylaştırmak
 5. Gıda kaybı ve israfını azaltmak
 6. Gıda tedarik zinciri boyunca gıda sahtekarlığıyla mücadele
B. Geçişi Etkinleştirme 
 1. Araştırma, yenilik, teknoloji ve yatırımlar
 2. Danışmanlık hizmetleri, veri ve bilgi paylaşımı ve beceriler
C.Küresel Geçişi Desteklemek

“
”Tarladan Sofraya Stratejisi, Birleşmiş Milletler

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/
farm-fork-strategy_en

For a fair, healthy and 

environmentally-friendly 

food system

#EUGreenDeal

Farm to Fork 

Strategy
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Döngüsel Gıda Sisteminin 
mutfaklardaki karşılığı ise tüketim 
alışkanlıklarının değişmesi ile 
kendini göstermektedir. Yemek 
israfını azaltmak için, meyvelerin 
ve sebzelerin kabuk, sap gibi 
kısımlarının yenilebilir olduğu fikrini 
benimsemek, ürünlerin çöpe atılan 
kısımlarını turşu, kurutma, sos 
gibi yöntemlerle farklılaştırarak 
ürüne dönüştürmek, gıda israfının 
azaltılması için basit ama önemli 
başlangıçlar olarak görülmektedir.

Bu nedenlerle, atık yönetimi 
için sistem kurgusu ihtiyacı 
ortaya çıkmaktadır. Kaynakların 
doğru kullanımı, daha az atık 
üretimi, üretilen atıkların geri 
kazanılabilmesi ve gıda krizine 
karşı dayanıklı hale gelebilmek için 
‘döngüsel gıda sistemi’ yaklaşımı 
devreye girmektedir. 

Gıda sistemlerinde, döngüsel 
ekonomi yaklaşımı yani gıdanın 
üretim, dağıtım ve tüketim 
aşamalarında minimum atığın 
artaya çıkması ve atıkların 
döngüsel süreçlerle tekrar 
kullanılarak sisteme kazandırılması 
amaçlanmaktadır.

Dünyada üretilen gıdanın üçte biri 
çöpe giderken, 2050 yılında dünya 
nüfusunun yaklaşık 9,8 milyar 
olacağı öngörülüyor. Mevcut gıda 
sisteminin, daha fazla üretime 
ihtiyaç duyacağı, dolayısıyla daha 
fazla gıda israfı ve enerji kaybı 
yaratacağı açıkça görülüyor.

Türkiye’de yılda 18.8 milyon ton 
gıda israf oluyor. Üretilen meyve ve 
sebzenin yaklaşık yüzde 50’si kayıp 
ve israf oluyor. Her gün 4.9 milyon 
adet ekmek çöpe atılıyor. Gıda 
israfının %40’ının restoranlar, 
süpermarketler ve oteller gibi 
perakende işletmelerde olduğu 
tahmin ediliyor.* 
https://ec.europa.eu/food/safety/
food_waste/stop_en

Dünya nüfusu ve tüketim hızının 
artması, iklim değişikliğinin, 
gıda üretim sistemleri üzerinde 
yaratacağı etkinin artması, gıda 
kaynaklarının azalması ve bu 
kaynaklara erişimin kısıtlı olacağı 
anlamına gelmektedir. 

Döngüsel Gıda Sistemi
Mevcut gıda sistemi 
zamanla daha fazla üretime 
ihtiyaç duyarken, gıda israfı 
ve enerji kaybı da hızla 
artmaktadır. Döngüsel Gıda 
Sistemi yaklaşımı ile gıda 
krizine karşı dayanıklı hale 
gelmek için kaynakların 
doğru kullanımı, daha az 
atık üretimi ve üretilen 
atıkların geri kazanılması 
amaçlanmaktadır. 

?
Kültürümüzde 
yeri olan gıda 

israfını azaltmak 
için neleri 

hatırlamalıyız?
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Gıda israfını azaltmak için mobil 
uygulama tabanlı bir çözüm

Fazla Gıda Sosyal Girişimi, gıda atığı sorununa teknoloji tabanlı bir 
çözüm bulma amacıyla kuruldu. Büyük marketlerde kalite standartları 
gereği atığa dönüşen fazla gıdanın değerlendirilmesi için, her gün 
marketlerde tüketilebilir fazla gıdalar tek tek ayıklanıyor, kayıt altına 
alınıyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere sisteme kayıtlı olan 
gıda bankalarına gönderiliyor. Tüketime uygun olmayan atıkların ise 
geri dönüşümü sağlanıyor.  Fazla Gıda bu yöntemle, 2017 yılında 600 
tonun üzerinde gıda atığını önledi. 

“Atıl gıda stoğu, çöpe atılmak ya da imha edilmek yerine, 
finansal değeri var ise satılabilir. Fazla gıdanın etkin yönetimi 
sağlanır.”

Atıl gıda stoğu, finansal, çevresel ve sosyal açılardan en yüksek fayda 
ile değerlendirilirken, gıda maliyetleri azaltılıyor.

Gıda İşletmeleri, satılamayan gıdaları bağışlayabilir, satabilir veya 
geri dönüşüme kazandırabilir. Gıda Bankaları ise yakınlardaki taze 
gıdalara erişebilir. 

Kimler Kullanır?
Otel, Restoran ve Yemekhaneler 
Market Zincirleri
Gıda Üreticileri ve Dağıtıcıları
Sivil Toplum Kuruluşları
Geri Dönüşüm Firmaları

2016 yılında harekete geçen girişim, bu misyonları ve 
yarattığı başarılı altyapı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) tarafından desteklenen Accelerate 2030 
Hızlandırma Programı’na seçilen, dünyadaki 9 girişimden 
biri olmuştur. 

“
”Fazla Gıda Sosyal Girişimi, Türkiye

https://fazlagida.com
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Gastronomi, ülke veya 
toplulukların yaşam tarzlarını 
yansıtan, damak zevklerine, 
inançlarına, kültürlerine ve 
sahip oldukları kaynaklara 
uygun ürünler yetiştirerek, 
farklı pişirme yöntemleri 
deneyerek zaman içinde 
gelişen mutfak kültürü olarak 
tanımlanabilir. 

Mutfak Mirası

?

Temelinde yemek düzeni ve 
sistemi, belirli kültürlerin yansıması 
olan, yemek hazırlama, pişirme, 
sunum ve yeme-içme deneyimiyle 
ilgili bir sanat ve bilim dalıdır.

Somut olmayan kültürel miras 
kapsamında değerlendirilen 
‘gastronomi’, belli gıdaların/
yemeklerin ilk kez bir yörede 
üretildiğini ifade eder. Bu 
eski lezzetler arasında 
Mezopotamya’dan gelen Anadolu 
mutfağında yer alan yemeklerin 
bazıları, UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’nde yer almaktadır. 

Anadolu mutfak 
mirasının 

unutulmamasını 
nasıl 

sağlayabiliriz?  
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Unutulmaya yüz tutmuş gıdaları 
küresel pazara sunmak

Javara, Endonezya’nın unutulmuş gıda biyoçeşitliliği mirasını ulusal ve uluslararası pazara 
sunarak sürdürmek için tedarik zinciri oluşturan bir sosyal şirkettir.

Javara, çiftçiler,toplayıcılar, balıkçılar ve gıda zanaatkarları ile ortaklık yoluyla , 
Endonezya takımadalarının çok çeşitli en kaliteli doğal, organik ve zanaatkar gıda 
ürünlerini küresel pazara sunmaktadır.

Olumlu sosyal etkiyi artırmak amacıyla;
• Kırsal iş fırsatları ve istihdam yaratarak, gençler ve kadınların tersine göç etmesine yardımcı 

olur.(Kırsal bölgelerin canlandırılması)
• Daha güvenli çalışma koşulları oluşturulur.
• Ürünlerin pazarlanabilirliğini ve karlılığını artıracak beceri ve kapasiteyi geliştirir.

“
”Javara Sosyal Şirketi, Endonezya

İyi yemek bir 
eğlencedir.

https://javara.co.id

İyi sağlık bir 
hazinedir.

EY 2013 Endonezya’nın Sosyal Girişimi, Schwab 
Foundation 2015 Sosyal Girişimi, 2016 Asya’nın En 
İyi 10 Sosyal Girişimi, 2019 Liderlik Enerji Ödülü

İyilik bir 
zevktir.

Yerel topluluklar arasında unutulmuş olan 
geleneksel mutfak mirası hakkındaki bilgileri 
toplamak ve gıda üreticilerine aktarmayı 
amaçlar.
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Gıda Girişimciliği
Gıda girişimleri çiftçilik bilgisinin 
korunması, nitelikli, sağlıklı üretim, 
gıdaya eşit erişim, daha az atık, 
geleneksel lezzetlerin yeniden 
yorumlanarak yaşatılması, sağlıklı 
beslenme, gıda teknolojileri, su 
kullanımı, ambalaj tasarımı gibi gıda 
ile ilgili konulardaki girişimlerdir. 
Bu girişimler, ekonomik faydanın 
yanı sıra sosyal fayda ve 
sürdürülebilirliği amaçladıklarından 
sosyal girişim olarak da 
tanımlanabilirler.

Bilgi ve teknoloji etkisiyle 
değişen ve dönüşen dünyada, 
yeni nesil ve genç kuşaklar iş 
dünyasına girerek yeni iş yapma 
biçimleri geliştirmektedirler. Gıda 
girişimcileri de bilgi ve teknolojinin 
sunduğu fırsatları değerlendirerek 
gıda sektörünün sorunlarına çözüm 
geliştirirken ekonomik kar elde 
eder ve karlarını sosyal etkilerini 
artırmak için kullanırlar.

Gıda sisteminde üretim, 
dağıtım, tüketim ya da atık 
döngüsü aşamalarında 
tespit edilen bir ya da birden 
fazla sorunun çözümü 
için geliştirilen yaratıcı ve 
yenilikçi fikirlerin iş fırsatlarına 
dönüştürülmesidir.

?
Gıda girişimcisi 
olmak isteyen 
kişileri nasıl 

destekleyebiliriz?
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Yenilikçi gıda ve tarım girişimcilerini 
destekliyoruz

Foodback, tarım ve gıda yeniliklerini destekleyen bir işbirliği ve inovasyon 
platformudur.

Impact Hub İstanbul’un yarattığı ve European Institute of Technology 
(EIT) Food ağı tarafından desteklenen Foodback; girişimciler, kurumlar ve 
üniversiteler arasında bir köprü görevi görmektedir.

Bağlar
Gıda ve tarım ekosistemi girişimcileri, kurumsal şirketler, akademi ve tüketiciler 
arasında köprü kurarken; insanların fikirlerini yaratmaları, yenilemeleri ve 
genişletmeleri için açık bir platform sağlar.

Besler
Gıda ve tarım sektörlerindeki farklı aktörlerin güçlü yönlerini alarak en yaygın 
zorlukların üstesinden gelmek için Challenge Labs düzenler; hızlandırma ve 
kuluçka programlarıyla etki odaklı girişimcileri destekler.

EIT Food, tarım ve gıda sektörlerinde 
girişimcilik ve yenilikçilik alanında çalışan 
bir pan-Avrupa konsorsiyumudur. EIT Food 
topluluğunun üyeleri, gıda endüstrisindeki 13 
farklı ülkedeki en iyi iş, araştırma merkezleri 
ve üniversitelerden 50’den fazla partnerin 
bulunduğu küresel aktörlerdir.

“
”Foodback Gıda İnovasyonu Platformu, Türkiye

https://foodback.co/

Buluşturur
Girişimcileri Türkiye ve AB’deki 
yatırımcılar ve finansman 
olanaklarıyla buluşturur, EIT 
Food RIS Fellowships burs 
desteğiyle yurtdışında staj 
imkanı sağlar.
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Sosyal eşitsizliği gidermek, sağlıklı beslenme bilincini 
geliştirmek, yemek israfını ortadan kaldırmak ve yerel 
ekonomi yaratmak için gıda ve gastronominin gücünü 
kullanan insan merkezli bir harekettir.

Gıda sistemi ve 
tüketim alışkanlıklarının 
bugünkü durumu, 
şeflerin rolünü, yemek 
pişirmenin ötesine 
geçirmekte ve onları 
sosyal gastronominin 
temel aktörleri haline 
getirmektedir. Şefler, 
sürdürülebilir tarımsal 
üretim, sağlıklı beslenme 
alışkanlıkları, yiyecek 
seçimi ve gıda israfı gibi 
konularda toplulukları 
bilinçlendirmek, gıda 
sistemi hakkında rehber 
ve eğitimci olmak gibi 
roller üstleniyorlar.

Sosyal Gastronomi

?
Eşitsizliklerin 

azaltılması için 
sosyal gastronomiyi 
bir araç olarak nasıl 

kullanabiliriz?
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Düşük gelirli topluluklarda, gıda  
güvenliği için geliştirilen teknolojiler 

Gıda güvensizliği ile mücadele etmek için teknoloji geliştiren, dünyadaki ilk özel 
kuruluştur.

Birinci sınıf aşçılar ve beslenme uzmanlarından teknoloji ve profesyonel yardımla 
optimum şekilde tasarlanmış, son derece besleyici gıda çözümleri sunar.

Düşük Gelirli Topluluklar İçin Gıda Çözümlerinin Tasarımı ve Uygulanması
Ortak mutfaklar için beslenme açısından en uygun bileşen kombinasyon 
modülleri sunmak için profesyonel aşçılar ve beslenme uzmanlarıyla birlikte 
çalışılır. Daha iyi tüketimi teşvik etmek için eğitim materyalleri de üretilir.

Sürdürülebilirlik Eylemleri Optimizasyonu
Düşük gelirli insanların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için kamu ve özel 
kuruluşların sürdürülebilirlik eylemlerine ulaşılması için çalışmalar yapılır. Topluluk 
mutfaklarında en yüksek izlenebilirlik ve şeffaflık standartlarıyla sağlıklı gıda 
dağıtım kampanyaları tasarlanmakta, koordine edilmekte ve yürütülmektedir.

Nasıl?
Ortak mutfaklar için besleyici gıdaya erişim maliyetleri üç şekilde azaltılmaktadır: 
• Aksi takdirde boşa gidecek olan kurtarılmış ürünler sunmak.
• Aracısız ürünlerin doğrudan üreticilerden alınması.
• Ortak mutfaklar için özel olarak tasarlanmış tarifler aracılığıyla ürünlerimizin 

besin değerini optimize etmek.

“
”Nilus Sosyal Şirketi, Meksika, Arjantin, Porto Riko

Google: Impact Challenge Arjantin (2017)
Harvard Innovation Labs: Lab X Programını Başlat 
(2018-2019)
Fast Company: World Changing Ideas (2019)
Siemens: Empowering People Network (2019)
Clinton Global Initiative: Commitment to Action (2019)
SAP: Küresel Innomarathon (2019)
Güney Zirvesi: LATAM Kazananlar (2020)
Muhammed Bin Rashid Küresel Refah Girişimi: 
Küresel Fark Yaratan (2020)

https://www.nilus.co/
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Dijital Pazarlar
Pandemi ile birlikte gıda 
endüstrisine yönelik dijital 
pazarlarda yaşanan büyük 
artış, tarım sektöründe dijital 
dönüşümün hızlı olacağının 
işaretini veriyor. 

Tarım sektörünün sorunlarını yaratıcı çözümlerle buluşturmak için startup 
şirketler ve girişimciler, çiftçilerle birlikte fikirleri mobil uygulamalar 
aracılığıyla hayata geçiriyorlar. Bu mobil uygulamaların ortak hedefleri, 
tarım sürecinden çıktının son tüketicilere dağıtılmasına kadar verimliligi 
arttırmak, daha iyi tarım ürünleri üretmek, kitle kaynak platformu 
aracılığıyla çiftçilere sermaye sağlamak ve e-ticaret platformu oluşturarak 
uzun dağıtım zincirini kısaltmak, paylaşım ekonomisi kültürünü 
güçlendirmek.

?
Dijital pazarlar 
için farkındalık 

programları ile yeni 
nesili nasıl kapsama 

alabiliriz?
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En iyi şefler, yüksek kaliteli harika 
yemekleri sizin için pişiriyor

Tüm Ekip için Sanal Deneyimler

Müşteriniz veya ekibiniz için 
bir deneyim seçin

Katılımcılar, deneyim 
tarihinden 2-5 gün önce özel 
deneyim kitlerini alırlar.

Ünlü yeteneğinizle tanışmak 
için giriş yapın ve deneyimin 
tadını çıkarın!

Pop-up Restoranlar Grup Etkinlikleri ve Yemekleri

En ünlü şeflerin yaptığı lezzetli yemekleri evlere ulaştıran bir platformdur. 
Pek çok etkinliğin, düğünlerin ve konserlerin iptal edilmesinden kötü şekilde etkilenen 
yemek şirketlerinin ve şeflerin, hanelerle bağlantı kurmasına yardımcı oluyor.
Sosyal mesafenin norm olduğu bir dünyada, Hungry gibi platformların yüksek kaliteli 
yemeklere nasıl erişeceğimizi belirlemede belirleyici bir rol oynuyor.

“
”Hungry Dijital Satış Platformu, ABD

https://tryhungry.com/
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Yeni Nesil Çiftçiler

Platformu yeni 
nesil çiftçiler için 
nasıl cazip hale 

getirebiliriz?

?

Yeni nesil çiftçiler, tarımsal 
üretimin yaşamsal gerekliliğinin 
farkında olan, eğitimli, birbirleri ile 
güçlü bağlantılar kuran, geçmişin 
bilgeliğini kabul eden ve bunu 
geliştirmeye açık olan, bilinçli 
seçimler yaparak tüketen değil 
türeten kişilerle iletişim halinde 
olan, gıda topluluk modelleri 
kurgulayan,  yerel, doğal ve ilaçsız 
üretim esasına göre çalışan, 
modern teknolojileri takip ederek 
verimliliği artıran çiftçilerdir.

Geleneksel tarım uygulamaları ile 
zehirsiz üretim yapma hedefinde 
bir araya gelen Yeni Nesil Çiftçiler 
yaratıcı, üretici, genç zihinli 
topluluklardır. Sanal ya da gerçek 
ortamlarda buluşan bu topluluklar 
için birlikte deneyimleyerek 
öğrenme, birlikte üretme ve 
birlikte sosyalleşme ihtiyaçlarının 
karşılanması, temel motivasyondur.

Yeni nesil arasında, çiftçiliğin, 
çobanlığın, kırsalda yaşamın, 
gıda üretiminin imajı 
değişiyor. Üniversite mezunu, 
genellikle işletme, iletişim, 
teknoloji konularında çalışan, 
aile kurduktan sonra kırsal 
yaşamı tercih eden genç-
orta yaşlı, yaratıcı, yenilikçi, 
özgür ve özgün aileler, işlerini 
kırsalda üretime taşıyor ve 
yeni nesil çiftçiler ortaya 
çıkıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO) 2019-2028’i ‘Aile 
Çiftçiligi’ yılı olarak belirleyerek, 
hızla değişen bir dünyada aile 
çiftçisi olmanın ne anlama 
geldiğini yeniden tanımlamaya 
çalışmaktadır.

Aile Çiftçiliği (aile temelli tüm 
tarımsal faaliyetler dahil), bir aile 
tarafından yönetilen ve işletilen 
tarım, ormancılık, balıkçılık, 

hayvancılık ve su ürünleri üretiminin 
organize edilmesinin bir yoludur ve 
ağırlıklı olarak hem kadınların hem 
de erkeklerin aile emeğine bağlıdır. 
BM’e göre aile çiftçiliği, gıda 
güvenliğini sağlamak, geçim 
kaynaklarını iyileştirmek, doğal 
kaynakları daha iyi yönetmek, 
çevreyi korumak ve özellikle kırsal 
alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı 
sağlamak için çok önemli fırsatlara 
sahiptir.



23

Bir topluluk atmosferinde taze yerel ürünler 
ve zanaat ürünleri 

“
”Schenectady Greenmarket Şirketi, New York, ABD

Yeni Nesil Çiftçiler Topluluğu 

2008’den beri kurulan 
Schenectady Greenmarket, 
yeni nesil çiftçiler, üreticiler, 
alışveriş yapanlar, müzisyenler 
ve arkadaşlardan oluşan 
sosyal bir topluluktur. Pazarda, 
60’tan fazla satıcı, iyi yerel 
ürünleri, hazır yiyecekleri ve el 
sanatlarını sunar.

Topluluğun misyonu, 
Schenectady Greenmarket’in 
şehir merkezinin kültürel 
peyzajının ayrılmaz bir 
parçası olduğu, çiftlik ve şehri 
birbirine bağlayarak sorumlu, 
sürdürülebilir bir gıda sistemi 
oluşturduğu bir gelecek inşa 
etmektir.

Seçim Kriterleri

• New York’ta ve çevresindeki tarım arazilerinde yetiştirilen 
ve hasat edilen ürünleri pazara getiren bölgesel çiftçilere 
ve üreticilere öncelik verilir.

• Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yetiştirme ve hasat 
yöntemlerini kullanan çiftçiler de önceliğe sahiptir.

• Genetiği değiştirilmiş tohumlar kullanılarak yetiştirilen 
veya işlenen ürünler pazarda satılamaz.

• Yerel ve doğrudan üreticilerinden tedarik edilen ürünlere 
öncelik verilir. Satıcıların ham maddelerinin en az %25’ini 
yerel kaynaklardan temin etmeleri teşvik edilir.

Ortak Hedefler

• Topluluk oluşturmak
• Sürdürülebilir, yaşanabilir bir şehir olarak Schenectady’yi 

yeniden yaratmak
• Yerel yemeyi teşvik etmek
• Yerel ekonomiyi desteklemek
• Çiftlikleri ve tarım arazilerini korumak
• Güçlü bir şehir merkezi geliştirmek
• Çevresel etkimizi azaltmak
• Çiftliği ve şehri anlamlı bir şekilde bağlamak
• Sorumlu, sürdürülebilir bir gıda geleneği yaratmak

Taze 
Yerel 

Ürünler 

Ev 
Yemekleri

Zanaat 
Ürünleri  

https://www.schenectadygreenmarket.com/
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Gıdanın Hikayesi
İletişim Kanalları

Kullanıcılarla iletişim kurmak için 
kullanabilecek birkaç kanal vardır. 
Ürün ve müşteri türü için hangisinin 
en uygun ve verimli olacağı 
belirlenmelidir.

Deneyime Odaklanmak

Günümüzde kullanıcılar sadece 
iyi ve sağlıklı yemek aramıyor, 
aynı zamanda kendilerini özel 
hissetmek istiyorlar. Ürünlerin 
hikayeleri anlatılırken, müşterinin 
deneyimi düşünülmelidir.  

insan Odaklı Hikayeler

İnsan odaklı markalar, insanlara 
duygu, beklenti ve empati ile 
yaklaşan markalardır. Müşterilerle 
sürekli bağlantı halindedirler, 
böylece hedef kitlelerini daha 
iyi anlayabilir ve ürün veya 
hizmetlerini gerçek, dürüst ve 
mekanik olmayan bir şekilde 
sunabilirler.

Yenilik

Müşterilerin zihninde yer almak 
için nasıl inovasyon yapılabileceği 
düşünülmelidir.

Platform, 
yerel kültürün 

deneyimlenebilmesi 
ve yaşatılmasını nasıl 

destekliyor?

?

Sosyal ağların gelişimiyle 
dijital pazarlama dönemi 
güçlenmiş, ürün hikayeleri  en 
etkili pazarlama araçlarından 
biri olmuştur. İçerik, dijital 
stratejilerde vazgeçilmezdir.
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Sürdürülebilir pazar günleri, 
iklim dostu tarifler

• Doğru Besı̇nlerı̇ Seçı̇n
• Malzemelerı̇ Çı̇ftçı̇ Pazarı, Çı̇ftlı̇k Standları Veya U-Pick Gı̇bı̇ Yerel Olarak Satın Alın
• Bölgede Mevcut Malzemelerı̇ Kullanın
• Mı̇nı̇mal Doğal Kaynaklar Kullanan Gıdalar Bulun
• Kendı̇ Bahçenı̇zden Elde Edı̇len Gıdaları Kullanın Çeşı̇tlı̇ ve Yerel Sebzeler, 

Meyveler ve Tam Tahıllar Deneyı̇n
• Bol Sürdürülebı̇lı̇r Kaynaklı Balık ve Denı̇z Ürünlerı̇nı̇ Seçı̇n
• Tüm Malzemeyı̇ – Kök Yaprak – Kullanın ve Atıkları Azaltmak Konusunda Yaratıcı 

Olun; Turşulama, Dondurma 

Yiyeceklerin gezegenimizin yanı sıra yerel topluluklarımız için de iyi olmasını sağlamak için 
başkalarını küçük ama anlamlı adımlar atmaya teşvik etmek için sosyal medyada kullanılan 
iletişim stratejilerinden birisi; “Sürdürülebilir Pazar Günleri”dir.  Kullanıcılar, #GoodFood4All 
hashtagini kullanarak yedikleri sağlıklı, iklim dostu yemeklerin fotoğraflarını paylaşırlar.

“
”Birleşmiş Milletler, Good Food 4 All Stratejisi

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un-
good_food_for_all-toolkit-v8.pdf

GOOD FOOD 

FOR ALL. 

#GOODFOOD4ALL

SUSTAINABLE SUNDAYS

Sundays tend to be our lazy days where we don’t perfect opportunity to visit your local farmers maket 
or try out a new healthy,  climate-friendly recipe! 

Here are some ways to eat more sustainably and make every 

#GOODFOOD4ALL
Meal that took place ahead of the first-ever UN Food 
Systems Summit, we are even more motivated to 

the planet. All you have to do is post a picture of a 
healthy, climate-friendly meal you’re eating using 
#GoodFood4All.

Climate-friendly or sustainable eating meets the 

healthy while limiting negative environmental 
impacts and improving socio-economic welfare. 
It involves a global shift toward healthy and balanced 

climate-friendly meals? The future of the world 
depends on good food. It’s that simple. Good food 

But not everyone gets good food every day – and 

environment. This has to change.

Good Food For All recognizes the emotional and cul-
tural connection we have to food as a source of love 
and livelihoods while reflecting food’s impact 
on all areas of our lives. 
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Dijital medya ortamlarında 
paylaşılan hikayeler ilgi çekici 
olsa da, hikayeler ancak 
yerinde deneyimlendiklerinde 
kalıcı bir iz bırakmakta, 
hatırlanmakta ve tavsiye 
edilmektedir. Yaratıcı 
turizm’ yaklaşımı, kültürel 
turizmin planlanması ve 
geliştirilmesinde yaratıcılığın, 
üretimin, yerel kültür ile 
etkileşimin önemini vurgular. 

Hikayenin Deneyimi
Yerel festivaller, yemek kültürü, müzeler, kültürel miras dahil olmak üzere, 
ziyaret edilen yerde yaşayanlar ile oluşturulan ortak deneyimler, yerel 
insanlarla bağlantı kurma fırsatı (sanat, el sanatları ve aşçılık atölyeleri 
gibi), ziyaretçilerin yaratıcılık arayışlarını karşılar. 

Sanat ve Zanaat, Tasarım, Mimari, Gastronomi, Sağlık ve Şifa, 
Maneviyat, Doğa, Spor gibi konularda yeni bir beceri öğrenme, başarı 
hissi, resim, el yapımı nesne veya gıda ürünü gibi yaratıcı deneyimler, 
ziyaret edilen mekan ile kalıcı bir duygusal bağlantı kurulmasını, 
muhtemelen bu yerin tavsiye edilmesini ve tekrar ziyaret edilmesini 
sağlamaktadır.

Yerel hikayeleri 
nasıl daha yaratıcı 

ve özgün biçimlerde 
deneyimleyebiliriz?

?
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Geleneksel zanaatler, ziyaretçilerin
deneyimleri ile yaşıyor

Santa Fe, 2005 yılında Zanaat ve Halk Sanatları alanında, UNESCO Yaratıcı Şehirler ağına ilk 
olarak seçilen şehirdir. Bin yıl önce Kızılderili kabileleri tarafından üretilmeye başlanan kil pişirme 
ve su kapları, tekstil, metal ve ahşap dekoratif öğeler ve mücevherler gibi değerlere sahiptir. 

Santa Fe’nin farkı, el sanatları ve sanatçılara ev sahipliği yapması, onları güçlendirmesi ve 
büyütmesidir. Ziyaretçilerin el sanatlarını deneyimleyebilmeleri için çok çeşitli imkanlar sunulur. 

• New Mexico Arts Halk Sanatları Çıraklık Programında demircilik
• Santa Fe Community College’da el yapımı çanak çömlek
• IFAM’da Perulu kabak oymacılığının gösterilmesi

Sanatçı Ağı
Santa Fe şehrinde, canlı 
yaratıcılığın devamının 
sağlanması için yerel 
sanatçılar için özel programlar 
düzenlemektedir. Yerel 
sanatçılar, uluslararası 
sanat etkinliklerinde, kariyer 
geliştirme atölyelerinde ve 
uluslararası etkinliklerde 
çalışmalarını sunmakta ve 
diğer sanatçılarla bir araya 
gelmektedirler.

“
”Santa Fe, Yaratıcı Şehirler Ağı İlk Üyesi

  https://www.santafe.org/unes-
co-creative-cities-network/
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10 Soru

10 İlke

10 Söylem

10 Ders Kentlerimizin gıda krizlerine karşı 
dayanıklı olması için kentlerin yakın 
çevresindeki kırsal bölgelerde, 
köylerde gıda üretimi teşvik 
edilmeli, alım yapılmalıdır. 

 “Yerel gıda sistemlerini 
destekle.  

Çünkü; aynı coğrafyada 
yetişen hammaddeler 

kullanılarak üretilen ürünlerin 
platformda yer alma önceliği 

vardır.

Bir ürünün, üretildiği coğrafyaya 
yakın bir yerde tüketilmesi, 
maliyetleri düşürür, tazelik ve sağlık 
faktörünü artırır.

“Tarladan sofraya 
mesafeyi kısalt, yerinde ve 

zamanında tüket.  

Çünkü; kullanıcılar, kendi 
şehirlerinde üretilen yerel 
ürünlerin türlerini ve hasat 

zamanlarını takip ederek bu 
ürünlere ulaşabilirler.

Yerel gıda 
sistemlerimizi 

krizlere karşı nasıl 
daha dayanıklı 

hale getirebiliriz?

?
“ “

?
Yerel ürünlerin 

tarladan sofraya 
olan mesafelerini 
kısaltmak için ne 

yapabiliriz?

03. Alınan Dersler

Platformun tasarlanması ve projenin yürütülmesi 
sürecinde bu sorular zaman zaman sorulmalı ve 

yanıtlar verilmelidir.

On küresel ve yerel trend kapsamında alınan 
dersler bu kısımda  anlatılmıştır.

Sosyal medya  ve tanıtım çalışmalarında 
kullanılabilecek sloganlar, alınan dersler  ve 

platformun amaçları ile bağlantılı olarak 
yazılmıştır.

Platformda, alınan dersleri nasıl tasarım 
ilkelerine dönüştürdüğümüzü anlatan kısımdır.  

Platformun işleyişine dair açıklamalar yapılmıştır.
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Kaynakların doğru kullanımı, 
üretim, dağıtım, tüketim ve 
geri dönüşüm süreçlerinin 
döngüsel sistem yaklaşımı ile 
tasarlanmasıyla mümkündür.

“Sakla kurut, mutfak 
kültürünü canlı tut.

Çünkü; kültürümüzde yemek 
kutsaldır, çöpe atılmaz. 

Yiyeceklerin kabuk, sap gibi 
kısımları değerlendirilir. 

Anadolu kültür mirası olan 
gastronomi kültürünün canlılığını 
korumak, geleneksel ve yerel 
bilgiye önem ve özen gösterilmesi 
ile mümkün olacaktır.

“Nerede o eski tarifler!

Ailelerimizin büyüklerinden 
toplayacağımız tarifler 
platformda paylaşılır. 

Geleneksel bilgi, paylaşıldıkça 
korunur.

Gıda ve tarım sektörlerindeki 
sorunları çözmek, yeni nesil gıda 
girişimciliği ile mümkün olabilir. 

“Girişimcilik potansiyelini 
görüyorsan sorumlusun. 

Gıda girişimcilerine yönelik 
bilgi, destek, çağrı ve 

eğitimler sunularak girişimcilik 
potansiyeli olan kişiler 

desteklenir.

Sürdürülebilir tarımsal üretim, 
sağlıklı beslenme, yiyecek seçimi 
ve gıda israfı gibi konularda 
toplulukları bilinçlendirmeliyiz.

“Yerel iş, temiz üretim, 
sağlıklı gıda herkesin hakkı. 

Yerel, temiz, sağlıklı ürünlerin 
tanıtımı ve üretimi desteklenir. 
Sosyal gastronomi  projeleri 

için destekler sunulur“ “ “ “
?

Kültürümüzde 
yeri olan gıda 

israfını azaltmak 
için neleri 

hatırlamalıyız?

?
Anadolu mutfak 

mirasının 
unutulmamasını 

nasıl 
sağlayabiliriz?  

?
Gıda girişimcisi 
olmak isteyen 
kişileri nasıl 

destekleyebiliriz?

?
Eşitsizliklerin 

azaltılması için 
sosyal gastronomiyi 
bir araç olarak nasıl 

kullanabiliriz?
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Platform, 
yerel kültürün 

deneyimlenebilmesi 
ve yaşatılmasını nasıl 

destekliyor?

?

Geleneksel ustalıkların 
unutulmaması için öncelikli 
üretimlerin görünür kılınması ve 
bilginin kaydedilmesi sağlanmalıdır.

“Ustaların mirası yeni 
nesil ile buluşuyor.  

Geleneksel sanatlar ve 
zanaatlerin, yeni nesil bilgi ve 
üretim süreçleri ile buluşması 

için sosyal medya çağrıları 
düzenleniyor.

Yaparak öğrenme ve deneyimleme 
fırsatı sunan turizm yaklaşımları 
daha fazla tercih ediliyor. Çünkü 
deneyimlenen hikayeler, unutulmuyor.

“Yerel üretim, yaratıcı 
turizm.  

Platform, yerel üretim 
mirası konusunda yaptığı 

bilgilendirmelerle, hikayelerin 
yerinde deneyimlenmesini 

teşvik eder.“ “
Yerel hikayeleri 

nasıl daha yaratıcı 
ve özgün biçimlerde 
deneyimleyebiliriz?

?

Ürünlerin satış ve pazarlama 
kanalları da yeni nesil yaklaşımlarla 
dönüşmektedir.Platformunun öncü 
rolü bulunmaktadır.

“Eski köye yeni adet.
 Yeni dijital deneyimler. 

Yeni nesil gıda girişimcileri, 
üreticiler, tedarikçiler, 

kooperatifler ve alıcıların 
ihtiyaçları dikkate alınarak 

tasarlanmıştır.

Yeni nesil çiftçilerin kırsalda ve 
üretimde kalmaları için sosyal, 
ekonomik, yaratıcı, üretici topluluklar 
kurulmasıyla mümkündür.

“Dijital, sosyal topluluğa 
katıl. 

Yerel ürün konusunda sorumlu 
ve duyarlı olan kişilerin bir araya 
gelerek topluluk oluşturabileceği 

bir platformdur.“ “
?

Dijital pazarlar 
için farkındalık 

programları ile yeni 
nesili nasıl kapsama 

alabiliriz?

Platformu yeni 
nesil çiftçiler için 
nasıl cazip hale 

getirebiliriz?

?
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