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30 Mart 2015 

 

ATB’DEN İSRAF EKONOMİSİNİN BOYUTLARI ARAŞTIRMASI 

 

Temel gıda maddelerimiz olan ekmek, su, sebze ve meyvede, hatalı kullanım ve israf nedeniyle her 

yıl 4.850 milyar doları çöpe atıyoruz… 

 

Ankara Ticaret Borsası yayın organı BORSAVİZYON Dergisi, İsraf Ekonomisinin boyutları 

inceleyen bir araştırma yayınladı. Buna göre, temel gıda maddelerimiz olan ekmek, su, sebze ve 

meyvede hatalı kullanım ve israf yoluyla her yıl 4.850 milyar doları çöpe attığımız tespit edildi. 

Araştırmada; elektrik, doğalgaz, akaryakıt, kağıt ve ilaçta da israfın büyük boyutlarda olduğu 

belirtildi. 

ATB’nin yayın organı BORSAVİZYON Dergisinin son sayısında yer alan araştırmada şu görüşlere 

yer verildi: 

Her yıl 2.1 milyar adet ekmeği çöpe atıyoruz. Yani 542 bin ton buğdayımızı çeşitli nedenlerle çöpe 

atarken, aynı zamanda 1.5 milyar lirayı da heba ediyoruz.. Sebze ve meyvede de 4.4 milyon tonluk 

bir kayıp söz konusu. Bunun yüzde 10’u ihracat sırasında yapılan hatalardan kaynaklanıyor. Sebze 

ve Meyvede kaybımız 5.3 milyar liradan başlayıp mevsim koşullarına göre, 15.9 milyar liraya kadar 

yükseliyor. Ortalama 10.5 milyar liralık bir kayıp söz konusu. Su da önemli israf kalemlerinden 

birini oluşturuyor. Sadece konutlarda israf edilen su bedeli 84 bin lira. Sadece, diş fırçalarken, tıraş 

olurken el yıkarken israf edilen aylık su bedeli 6 lira civarında.  

Ekmek, su  ile sebze ve meyvede israf ettiğimiz kaynak  12.130 milyar lira gibi büyük bir meblağa 

ulaşıyor.. Bunun dolar cinsinde karşılığı 4.850.- milyar liraya tekabül ediyor.  

İsraf ettiklerimizle neler yapılabilir?  

- Her biri 250 milyon dolara mal olan 19.4 adet orta büyüklükte bir üniversite kampusu inşa 

edilebilirdi. 

- 16 derslikli, laboratuarlı, spor salonlu takribi 750 bin dolara mal olan bir ilk öğretim okulundan  

6.466 adet yapabilirdik. 

- İstanbul boğaz köprüsü 275 milyon dolara mal olmuştu israf ettiklerimizle 17.6 adet boğaz köprüsü 

yapabilirdik 

- Çevre yollarıyla birlikte 1 milyar dolara mal olan Fatih Sultan Mehmet köprüsünden 4.8 adet yapıp 

hizmete alabilirdik. 

- İsraf ettiklerimizle maliyeti 450 milyon dolar olan Atatürk Barajı gibi barajdan 10.7 adet 

yapabilirdik. 

- Bir çimento fabrikasının maliyeti 40-50 milyon dolar civarındadır. İsraf ettiklerimizle 97 adet 

çimento fabrikası inşa edebilirdik. 

- Her şeyiyle dört dörtlük bir hastanenin maliyeti 150 milyon dolar civarındadır. İsraf ettiklerimizle 

32 adet hastane açabilirdik. 

- 100 metrekarelik bir sosyal konutun maliyeti arsasıyla birlikte 20 bin dolar civarındadır.  İsraf 

ettiklerimizle  242.500 adet sosyal konut yapabilirdik. 


