
Gıda israfını 
önlüyoruz.  
İnsanla-
ra yardım 
ediyoruz. 



TAFEL’E NASIL DESTEK OLABILIRIM?
Bağışlar olmasa Tafel hizmet veremezdi.  
Bize birçok farklı şekilde destek sağlayabilirsiniz.  
Gıda maddesi veya para bağışla-yabilir, ya da 
vaktinizi ayırabilirsiniz: İhtiyaç sahiplerine  
yardımcı olabilmemiz için bize yardım edin!

→  Daha fazla bilgi için: 
 www.tafel.de

01  Başyazı

02   Tafel fikri

04  Temsil ettiğimiz değerler

05  Dernek yapımızr

06  Tafel: Çeşitlilik sunan bir sistem

07  Rakamlarla bir bakışta Tafel

08  Tafel’de sıradan bir gün

İÇINDEKILER
10  İnsan ve çevre odaklı faaliyet

14  Projeler

16  Tafel Gençliği

18  Tafel Gönüllü Hizmeti

19  Tafel Akademisi

20  Tafel Arama Modülü

21  İletişim ve danışmanlık

Bu broşür aracılığıyla sizlere Tafel noktalarının faaliyetlerini 
tanıtmaktan ve Almanya’da gıda israfının önlemesinde en 
büyük paya sahip bu kurumun emekleriyle nelerin başarıldığını 
açıklamaktan mutluluk duyuyorum.

Sayıları 940’ı aşan kamu yararlı Tafel noktası, sağlanan gıda maddeleri 
ve sürdürülebilir verimlilik odaklı projeler aracılığıyla, zengin 
bir toplumda fakir olmanın getirdiği zorlukları hafifletmektedir. 
Toplamda 60.000’in üzerinde kadın ve erkek gönüllü, Tafel 
noktalarında hizmet vermektedir. Bu kişilerin gösterdiği adanmışlık 
ve gayret, Tafel noktalarındaki mevcut faaliyeti mümkün kılmaktadır. 
Tafel noktaları, toplumun sınırında yaşayan veya ihtiyaç halinde olan 
birçok kişi için bir başvuru yeri ve buluşma noktası niteliği taşır. 
Birbirinden tamamen farklı arka planları temsil eden, türlü türlü 
dinlere ve kültürlere sahip Tafel ziyaretçileri, gönüllüleri ve ücretli 
çalışanları, bu çatı altında bir araya gelmektedir. Tafel noktaları bu 
sayede, kendine özgü temas noktaları olarak bireylerin ufuklarını 
genişleten bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda, yoğun kaynak 
kullanımı ile üretilmiş gıda maddelerini imha edilmekten kurtararak, 
çevrenin korunmasına önemli bir katkıda bulunmaktadır.

Bu denli çok sayıda insanın fazlalık ile yoksunluk arasında bir 
köprü kurabilme yönündeki gayretleri ve gıda maddelerini israf 
olmaktan kurtararak ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmaları, 
kelimenin tam anlamıyla özel bir uğraştır. Bu olağanüstü hareketin 
bir parçası olabilmekten büyük mutluluk duyuyor, sizleri de gönüllü 
çalışmalarınız, bağışlarınız veya fikirlerinizle Tafel noktalarına destek 
olmaya davet ediyorum. Her türden yardımlarınıza açığız!

Saygılarımla, 

Jochen Brühl
Tafel Deutschland e. V. Başkanı

Değerli Okuyucular,
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Bağışlar olmasa  
Tafel hizmet ve- 
remezdi.  
İhtiyaç sahiplerine 
yardımcı olabilmemiz 
için bize yardım edin.

Almanya’da yıllık olarak 18 milyon ton gıda maddesi, hâlâ 
tüketilebilecek durumda olmalarına rağmen çöpe atılmaktadır. 
Öte yandan, ülkede yeterli yiyeceğe ulaşamayan milyonlarca kişi 
yaşamaktadır. Tafel noktaları, fazlalık ile yoksunluk arasında bir 
denge kurabilmek için çalışmaktadır. Buna göre, kalite bakımından 
kusursuz durumdaki gıda maddeleri bu noktalarda toplanmakta 
ve ücretsiz olarak veya sembolik bir ücret karşılığında sosyal ve 
finansal açıdan zor durumdaki kişilere dağıtılmaktadır.

An itibariyle, Almanya’da 940’ın üzerinde kamu yararlı Tafel 
noktası mevcuttur. Yaklaşık 60.000 gönüllü, Tafel noktalarındaki 
çalışmalara katkıda bulunmaktadır. Ülke çapında, yaklaşık 
500.000 kadarı çocuk veya genç olmak üzere, 1,6 milyonun 
üzerinde ihtiyaç sahibine gıda maddesi yardımı sağlanmaktadır.

Tafel fikri, sürecin tüm katılımcıları için faydalıdır: Hem ihtiyaç 
sahiplerinin yüksek kaliteli gıda maddeleri edinmesi, hem de 
gıda maddesi satıcı ve üreticilerinin sosyal sorumluluk alması ve 
çevrenin korunmasına katkıda bulunması mümkün kılınmaktadır.

Tafel noktaları, Almanya çapında gönüllülük esaslı en büyük 
organizasyonlardan biridir ve bağışlarla finanse edilmektedir. 
Projelerden yalnızca birkaçı devlet finansmanı ile hayata 
geçirilmektedir. İhtiyaç sahiplerine yalnızca bağışlanmış gıda 
maddeleri ve günlük tüketim ürünleri dağıtılmaktadır. Hiçbir 
ürün parayla satın alınmamaktadır. Tafel noktalarının kira, nakliye 
ve yönetim masrafları, özel kişiler veya şirketler ve sponsorlar 
tarafından karşılanmaktadır.

TAFEL FIKRI

www.tafel.de/spenden
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SÜRDÜRÜLEBILIRLIK

Gıda maddeleri büyük uğraşlar verilerek üretilmektedir. Gıda 
maddeleri değerlidir. Gıda maddelerinin çöpe atılmasının önlenmesi 
gerektiğini savunuyoruz.

INSANLIK

Kökeni, sahip olduğu imkanlar ve kısıtlamalardan bağımsız olarak, 
ihtiyaç sahibi her insana saygı çerçevesinde muamele edilmeli ve 
haysiyeti korunmalıdır.

TEMSIL ETTIĞIMIZ DEĞERLER DERNEK YAPIMIZ

ADALET VE KATILIMCILIK

Her insan, kişisel, kültürel, sosyal, akademik ve mesleki 
potansiyellerini keşfetme fırsatına sahip olmalıdır.

SOSYAL SORUMLULUK

Tafel noktaları, faaliyetleriyle sosyal sorumluluk görevlerini 
üstlenmekte ve ihtiyaç sahibi ve dışlanmış kişilere yönelik 
yükümlülüklerini topluma hatırlatan bir rol oynamaktadır.

(2012 tarihli Tafel Noktaları Misyon Bildirgesi’nden alınmıştır)

Tafel noktalarındaki faaliyetler, derneğin temel ilkeleri aracılığıyla 
belirlenmiştir. Görevlerimiz ve hedeflerimiz, karşılaştığımız zorluklar ve 
bakış açıları, dört temel prensip aracılığıyla özetlenmiştir. 

12 Eyalet Derneği

Kendi bölgeleri dahilindeki Tafel noktalarını çatı örgütü dahilinde temsil ederler.

Üyeler: 940’ın üzerinde Tafel noktası

Faaliyetlerimizin temelinde, birçoğu gönüllü olarak çalışan 60.000‘in üzerinde yardımcı personel bulunmaktadır. Tafel 
noktaları, her iki yılda bir gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında çatı örgütünün en büyük karar alma organını oluşturur. 

Özel Denetim Organı

Genel Kurul toplantısı düzenlenmeyen yıllarda, Yönetim Kurulu çalışmalarının denetimi görevini üstlenir.

Genel Merkez

Çatı örgütün farklı faaliyet odakları 
ile ilgilenir ve Yönetim Kurulunun 

bağış toplama ve sponsorluk, basın ve 
halkla ilişkiler, üye hizmetleri, finans 
ve muhasebe ile lojistik alanlarındaki 

kararlarını uygulamaya geçirir.

Tafel 
Akademisi 

Çatı örgütün bir 
yan kuruluşu 
olarak, Tafel 

yönetici kadrosu 
ve gönüllüleri 

için seminerler 
düzenler. 

Tafel noktaları 
için Federal 

Gönüllü Hizmet 
Programı’ndan 

sorumludur.

Yönetim Kurulu

17 gönüllü yöneticiden 
oluşmakta olup, 

bunlardan 5’i İdare Kurulu 
üyeleri olarak yürütülen 

faaliyetlerden sorumludur.

Bilimsel Danışma Kurulu

Uzmanlardan oluşan bu komite, 
derneğin stratejik yönelimi ve 

operasyonel uygulamalarıyla ilgili 
olarak yönetim kuruluna danışmanlık 
sağlamakta ve tavsiyeler vermektedir. 

Vekiller Heyeti

Sponsorlardan ve kamuya mal olmuş 
kişilerden oluşmaktadır. Bu kişiler, 
Tafel elçileri olarak hizmet verir ve 

Tafel fikrini kamusal alanlarda temsil 
ederler.

→ →

→

→
→

→

→

→
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RAKAMLARLA BIR  
BAKIŞTA TAFEL

> 940
Tafel’in gıda israfını önleyen 
dağıtım ağı, tüm Almanya’ya 
yayılmış durumdadır. 1993’te 
kurulan ilk noktadan bu yana, 
2.000’i aşan teslim noktasına 

sahip 940’ın üzerinde Tafel noktası 
faaliyete geçmiştir. 

20,4 Mio.
Tafel noktalarında yılda toplam 20,4 milyon 

saat gönüllü hizmet verilmektedir. Bu da, 
yıllık olarak 180 milyon avroluk bir finansal 

bedele karşılık gelmektedir.

2.350
Gıda maddelerinin 

süpermarketlerden veya fırınlardan 
Tafel noktalarına ulaştırılması için, 
derneğe ait 2.350’nin üzerinde araç 
faaliyet göstermektedir. Araç filosu, 
ayrıca özel kişilere ait otomobillerle 

de desteklenmektedir. 

60.000
Yaklaşık 60.000 gönüllünün 
emekleri, Almanya’da Tafel 

çalışmalarına hayat vermektedir. 
Bu kişiler, boş zamanlarını ve 

gayretlerini Tafel fikrine adamış 
durumdadır. Teşekkür ederiz! 

265.000
Tafel noktaları yıllık olarak yaklaşık 

265.000 ton gıda maddesini 
çöpe atılmaktan kurtarmakta ve 

ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. 
Dernek buna göre, gıda israfının 

önlemesinde en etkin kurum 
olmakla kalmayıp, acil yardıma 
ihtiyaç duyan herkese yardım 

sağlayan tek organizasyon olarak 
da öne çıkmaktadır. 

> 1,6 Mio.
Yılda yaklaşık 1,65 milyon ihtiyaç 

sahibi insan Tafel noktaları tarafından 
desteklenmektedir. Tafel noktalarındaki 

çocuk ve yaşlı sayısındaki büyük artış, 
özellikle kaygı verici bir durum olarak 

dikkat çekmektedir. 

Yerel Tafel noktaları, farklı modeller uyarınca faaliyet göstermektedir. Kimi Tafel 
noktalarında yalnızca gıda maddesi dağıtılmakta iken, kimilerinde sıcak öğünler de 
verilmekte, kimilerinde ise kullanılmış kıyafetler veya sosyal danışmanlık hizmetleri 
sağlanmaktadır. Birçok Tafel noktasında bunlara ilave olarak, çocuklar için yemek pişirme 
kursları, Almanca kursları ve yaşlılar için kafeler de sunulmaktadır. Bu sayede, farklı 
kökenlere, eğitim seviyelerine ve yaşlara sahip insanların bir araya geldiği sosyal bir buluşma 
noktası işlevi görürler. Tafel noktalarında sunulan olanaklar, tıpkı ziyaretçileri gibi büyük bir 
çeşitliliğe sahiptir. Bunların tamamı, Tafel Almanya çatısı altında bir araya getirilmiştir.

TAFEL: 
ÇEŞITLILIK SUNAN BIR SISTEM

“Ana hizmet”: Gıda maddesi temini. Kimi Tafel noktaları gıdaları pişirerek sıcak öğünler sunar.

Bazı Tafel noktaları ise bir kullanılmış kıyafet dolabına … … veya sosyal danışmanlık hizmetlerine sahiptir.
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TAFEL’DE SIRADAN 
BIR GÜN

Bağışlanan gıda maddeleri Tafel ziyaretçilerine nasıl ulaştırılmaktadır? Üreticiler tarafından 
yapılan büyük bağışlar, Almanya genelinde çatı örgüt tarafından dağıtılmaktadır. Yerel 
süpermarketler, indirim marketleri ve fırın-larca yapılan bağışlar ise yerel Tafel noktalarının 
sorumluluğundadır. Gerçek anlamda bir lojistik ustalığı söz konusudur! 

Tafel aracı, bağışlanan bu ürün-
leri teslim almak üzere süper-
marketleri, fırınları ve diğer gıda 
işletmelerini gezer. 

Bağış yapan noktalardaki 
satılmamış, ancak tüketilebilir 
durumda olan gıda maddeleri 
bu noktalarda toplanır. Bunlar 
arasında, örneğin küçük 
kusurlara sahip meyve ve seb-
zeler ya da yanlış etiketlenmiş 
ürünler bulunur. 

Bağışlanan gıda maddesi 
miktarı, günden güne farklılık 
göstermektedir. Bağış düzeyi-
ne bağlı olarak, bazı günlerde 
Tafel ziyaretçilerine daha fazla, 
bazı günlerde ise daha az gıda 
maddesi dağıtılabilmektedir. 
Tafel noktaları bunun dışında 
parayla herhangi bir ürün 
satın almamaktadır.

Ürünler incelemeye alınır. 
Bozulmuş gıda maddeleri çöpe 
atılır. 

Besin maddeleri teslim 
noktaları üzerinden ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılır. Hazır pa-
ketlerde, sepetlerde veya Tafel 
ziyaretçilerinin kendi seçebi-
leceği açık ürünler olarak: Tafel 
noktaları, bu konuda son de-
rece çeşitli çalışma modellerine 
sahiptir. Bazı Tafel noktaları 
gıdaları pişirerek sıcak öğünler 
olarak sunmaktadır.

01

03
02

04
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İNSAN VE ÇEVRE 
ODAKLI FAALIYET

„ Gıda maddelerini çöpe 
atılmaktan kurtarmak ve 
doğrudan, aracısız olarak 
ihtiyaç sahibi insanlara ul-
aştırmak: Tafel noktalarını 
özel kılan kombinasyon 
tam olarak bu.“

Phila Möller,  
Düsseldorfer Tafel’de şoför

„ Tafel bünyesinde, insanın 
yalnızca yanlarında yer 
alarak diğer insanlara 
yardım edebileceğini 
öğrendim. Büyük bağışlar 
yapılması her zaman şart 
değil; küçük jestler de 
genellikle büyük bir fark 
yaratılması için yeterli 
oluyor.“

Andreas Cheler,  
Tafel Gençliği, Tafel Bayreuth

„ İhtiyaç sahiplerine 
yiyecek getirmek gibi 
temel ve anlamlı bir 
faaliyet, insanı mutlu 
etmeye yetiyor.“

Ghazzal Novid,  
Tafel Gençliği, Tafel Kiel 

60.000’in üzerinde Tafel aktivisti, sosyal ve ekolojik yükümlülükleri aynı 
bünyede karşılamak arzusuyla hizmet vermektedir. Gayet çeşitlilik arz eden 
bir görev kapsamı söz konusudur: Şoförlerden tercümanlara, lojistikçiler-
den sosyal medya uzmanlarına kadar birçok gönüllü, uzmanlıklarını 
karşılıksız olarak Tafel noktalarının kullanımına sunmaktadır. Bu 
gönüllüler farklı yaş gruplarından ve çok çeşitli kültürel arka 
plandan insanla bir araya gelmeyi, büyük bir zenginlik olarak 
değerlendirmektedirler. Görevlerine gösterdikleri bağlılıkla 
yalnızca gıda maddelerinin israfının önlenmesine ve 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına değil, gıdaların 
yüksek maliyetleri ve daha da önemlisi üretimlerinde 
kullanılan doğal kaynaklar göz önüne alındığında, 
aynı zamanda çevrenin korunmasına da önemli 
bir katkıda bulunmaktadırlar. 



„  Almanya’da bizim için her şey yolunda. 
Tafel’de çalışarak topluma olan borcumu 
geri ödeme görevini seve seve üstlendim. 
Gönülden çalışan arkadaşlarımla insan-
lara yardım edebilmek beni gerçekten 
mutlu ediyor.“

„  İnsan, ziyaretçilerin çoğunun sunulan 
çorbalar ve gıda maddeleri için ne kadar 
minnettar kaldığını gördüğünde, kendisi de 
evine büyük bir huzur içinde dönüyor.“

Renate Mühlenweg (solda), 
ve Erika Traub (sağda),   
Tafel Bergedorf gönüllüleri

„ Almanlarla iletişimimi 
artırmak amacıyla Federal 
Gönüllü Hizmet gönüllüsü 
olmayı tercih ettim.  
Hem kendim Almanca 
öğrenmek, hem de  
diğerlerine bu konuda 
yardım etmek istiyorum.“

Nariman Arab,  
Tafel Schwedt’te Federal Gönüllü 
Hizmet gönüllüsü

„ Benim görevim, sahip  
oldukları entegrasyon  
fırsatlarını artırmak  
adına, sığınmacılara  
Almanca kurslarını  
bitir-melerinde yardımcı 
olmak.“

Fathi Dukhan, 
Arterner Tafel’de Almanca 
öğretmeni



Her geçen gün daha fazla Tafel noktası,sığınmacıları çalışmalarına dahil etmektedir. 
Bu, hem Tafel noktalarına zenginlik ve yardım sağlamakta, hem de sığınmacı 
insanlara toplum içine karışabilmeleri için önemli bir fırsat sunmaktadır. “Tafel 
- Çeşitlilik güçlendirir” isimli proje, yerel Tafel noktalarını bu görevlerinde 
desteklemektedir. Projenin odağında, mevcut gönüllülerin güçlendirilmesi, ekibe 
yeni gönüllüler dahil edilmesi, karşılaşma ve katılıma yönelik fırsatlar oluşturulması 
ve ileri eğitim ve yapıcı çatışma çözümleme modellerinin teşvik edilmesi yer 
almaktadır. Söz konusu içerik, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, diğer dernekler, 
enstitüler, göçmenler ve sığınmacılarla bir araya gelinen organizasyonlar aracılığıyla 
hayata geçirilmektedir.

“MOTIV” (Tafel noktalarında kültürlerarası iletişime ve çeşitliliğe açık olunmasına 
yönelik önlemler) isimli proje çerçevesinde, Tafel aktivistlerine Tafel’deki 
kültürlerarası günlük çalışmaları için ileri eğitimler sağlanmaktadır. Göçmenlik 
alanında hizmet veren diğer organizasyonların oluşturduğu yerel ağlar teşvik 
edilmekte ve geliştirilmektedir. Kültürlerarası iletişim becerisi ve karşılıklı anlayış 
kültürü, çeşitli seminerler aracılığıyla desteklenmektedir. Çalışmaların merkezinde, 
sığınmacılar ve göçmenlerle yapılan kişisel bilgi alışverişi bulunmaktadır. Tafel 
çalışmalarına yönelik yerinde gerçekleştirilen etkin ve aydınlatıcı bilgilendirmeler 
sayesinde, karşılaşılabilecek zorluklar beraberce aşılmaktadır.

Tafel Almanya, “Tafel bir kültür inşa ediyor” programı dahilinde, kültürel 
eğitime yönelik programları Tafel noktalarına getirmekte ve böylece çocuk 
yoksulluğunun yol açtığı durumlara karşı etkin bir yardım sağlamaktadır. Program, 
sosyal ve finansal açıdan zor durumdaki 3 ile 18 yaş arasındaki çocuk ve gençler 
için okul dışı kültürel projelere destek vermektedir. Her bir proje dahilinde, bir 
Tafel noktası ile bir kültür partneri ve diğer bir sivil toplum kuruluşu, bir “Eğitim 
İttifakı” oluşturmak üzere ortak bir çalışma yürütmektedir. Projeler, geniş kapsamlı 
bir kültürel yelpaze sunmaktadır: Diğer birçok örneğin yanı sıra, dans, tiyatro, 
film projeleri ve yazım atölyeleri de bu kapsamda yer almaktadır. Çocuklar ve 
gençler, okul kaynaklı başarı baskısından uzak bir şekilde, öz yetkinlik inançlarını 
keşfetme ve kendilerinin belirleyeceği bir yaşam biçimi için cesaret kazanma fırsatı 
bulmaktadır.

PROJELER

ENTEGRASYON

ÇOCUKLAR VE GENÇLER

Dengeli bir beslenme alışkanlığı, birlikte yenen öğünler ve gıda maddelerinin 
hazırlanması ve saklanmasına yönelik bilinç, sağlıklı bir yaşam stiline çok 
büyük katkı sağlar. Bu doğrultuda, “Güç getiren yiyecek kasası” isimli 
proje, çocuklara ve gençlere sınıflarında çeşit açısından zengin bir kahvaltı 
sunmayı ve sağlıklı beslenme alışkanlığı için ilham vermeyi amaçlamaktadır. 
Proje kapsamında, taze gıda maddeleriyle doldurulmuş bir yiyecek kasası, 
birlikte yenecek bir kahvaltının hazırlanması için katılımcı proje okullarına 
ulaştırılmaktadır.

SAĞLIKLI BESLENME

“Tafel geleceği inşa ediyor: Dijitalleşme, hep birlikte” isimli proje, 
gıda maddesi kurtarma sürecini dijital çözümlerle kolaylaştırmayı ve gelecekte 
daha fazla gıdanın çöpe atılmasının önlenmesini hedeflemektedir. Bu amaçla, 
dijital bir platform geliştirilmektedir. Yeni sistem aracılığıyla, Tafel noktaları 
arasında ürün değişimi de optimize edilmiş olacaktır. Üç yıllık bir süre 
boyunca finanse edilen projenin odak noktasında, “eco-Plattform” adı verilen 
çevrim içi platformun geliştirilmesi yer almaktadır. Test aşamaları süresince, 
belirlenen pilot Tafel noktaları ve marketler kullanılarak, bağış sahiplerinin 
Tafel noktalarına gıda maddesi teslimine yönelik arayüzün gelecekte nasıl 
dijitalleştirilebileceği test edilecektir.

DİJİTALLEŞME

Tafel Almanya yalnızca yerel Tafel noktalarına günlük Tafel işleyişinde destek olmakla 
kalmayıp ayrıca diğer Tafel projelerini de yerel olarak teşvik etmektedir. İster çocuklar ve 
gençler için, ister entegrasyon alanında: Bağış sahipleri, doğrudan diledikleri herhangi bir 
projeye bağışta bulunabilir.

→  Projelere ilişkin kapsamlı  
bilgiler için:  
www.tafel.de/projekte
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TAFEL GENÇLIĞI 

KATILIM GÖSTERMEK 
ISTER MISIN? 

 
Tafel, göstereceğin katılım için 

minnettar olacaktır! 

Genç Tafel aktivistlerinin ortak hedefi: Birlikte daha 
büyük taşları yerinden oynatmak ve iyi vakit geçirmek.

Genç gönüllüler Tafel 
bünyesinde birçok farklı 
şekilde görev alabilir. 
Katılımınızla, iklimin 
korunması, sosyal adalet 
ve açık bir topluma 
yönelik katkılarda 
bulunmuş olacaksınız.

Tafel Gençliği, yerel bir Tafel noktasında veya ulusal Tafel 
organizasyonunda görev alan gençleri ve 30 yaşın altındaki genç 
yetişkinleri birbiriyle bağlantıya geçirmektedir. Bu bağlamda, 
sosyoekolojik projelerin ve fikirlerin değiş tokuşu sağlanmakta, 
her bir grubun odağındaki öncelikli konular belirlenmekte ve 
diğer gönüllülerle taşınma olanağı sağlanmaktadır. Tafel çatı 
örgütü, genç gönüllüleri faaliyetlerinde desteklemekte ve finansal 
destek fırsatları, seminerler ve etkinlikler hakkında düzenli olarak 
bilgilendirme yapmaktadır.

YEREL KATILIM

Aynı anda hem insanlara yardım etmek, hem de iklimin 
korunmasına katkıda bulunmak ister misin? Bu durumda, seni 
aramızda görmekten mutlu olacağız. Çünkü: Çalışmalarınla yalnızca 
insanlar ve çevre için değil, aynı zamanda kendin için de iyi bir şey 
yapmış olacaksın. Hem değerli hayat deneyimleri edineceğin, hem 
de eğlenebileceğin bir sosyal ortama sahip olacaksın. İster gıda 
maddesi dağıtımı, ister yönetim veya IT alanında, bir gönüllü veya 
stajyer olarak, ya da Federal Gönüllü Hizmetler aracılığıyla: Tafel 
noktalarını desteklemek için birçok farklı olanağa sahipsin. Günlük, 
haftalık veya aylık: Okul veya eğitimine ek olarak ne kadar vakit 
ayırmak istediğini kendin belirlersin.

TAFEL GENÇLIĞI’NIN BIR PARÇASI OL!

Gönüllü olmak isteyen biri, ya da gönüllü olduğu halde henüz 
Tafel Gençliği’ne katılmamış biri misin? Vakit kaybetmeden  
info@tafel-jugend.de adresine bir E-posta gönderebilirsin! 
Tafel Gençliği, sağlayacağın her türlü destek için minnettar 
olacaktır!

→  Tafel Gençliği’ne ilişkin 
daha fazla bilgi için:   
www.tafel-jugend.de 
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Tüm yaş grupları, cinsiyetler ve kültürel arka plandan kadınlar 
ve erkekler, Federal Gönüllü Hizmetler (BFD) aracılığıyla Tafel 
çalışmalarıyla tanışabilirler. BFD gönüllülerimiz, 6 ile 18 ay arası 
bir dönem boyunca, yoksulluk ve gıda maddesi israfı konularında 
uygulamalı bir faaliyet göstermektedir. Bir BFD gönüllüsü olmak 
için, zorunlu tam zamanlı eğitimin tamamlanmış olması şartı 
aranmaktadır. 

Her bir bireyin deneyimleri, yetkinlikleri ve becerileri, Tafel 
bünyesindeki faaliyetlerinde etkin olarak kullanılmaktadır. 
BFD hizmetlileri gıda maddelerini toplamakta, düzenlemekte, 

TAFEL BÜNYESINDE FEDERAL 
GÖNÜLLÜ HIZMET 

Tafel Akademisi, Tafel noktaları için bir “bilgi fabrikası” işlevine 
sahiptir. “Bilginizi paylaşın, insanları güçlendirin” mottosuyla yola 
çıkmış olan bu kurum, Tafel yönetici kadrosuna ve Tafel çalışanlarına 
düzenli eğitimler verilmesini amaçlar.

Etkili, pragmatik ve insan odaklı bir hizmet sunmak, Tafel 
Akademisinin kılavuz prensipleridir. Akademinin faaliyetleri, ihti-
yaç sahibi insanlara ve gıda maddesi israfının önlenmesine yönelik 
çalışmalarında Tafel aktivistlerine destek sağlar.

Tafel’in kurucularının büyük bilgi birikimi ile yeni nesil Tafel 
çalışanlarının taze fikirlerinin bir araya getirilmesi ise, bir diğer odak 
noktasını oluşturmaktadır. Bu anlamda, gıda israfının önlenmesi 
alanında Almanya’nın en büyük ve en eski kurumunun, gelecekte 
de gıda kaybının önlenmesi ve yoksullukla mücadelede standartları 
belirleyebilmesi için, mevcut durumdaki bilgilerin yeni nesle 
aktarılması hedeflenmektedir.

Tafel Akademisi ayrıca, Tafel noktalarındaki Federal Gönüllü 
Hizmetler (BFD) faaliyetlerinden sorumludur. Akademi, BFD 
gönüllülerine pedagojik destek ve BFD hizmet noktalarına 
danışmanlık desteği sağlar.

Tafel Akademisinin sunduğu seminerler, geniş bir kapsama sahiptir 
ve Tafel aktivistlerinin ihtiyaçlarına göre özel olarak belirlenmiştir. 
Seminerler uzman konuşmacılar tarafından sunulmaktadır.

→  Tafel Akademisine ilişkin daha fazla bilgi için: 
 www.tafel-akademie.de 

TAFEL AKADEMISI

Tafel Akademisi, tüm Almanya’daki Tafel aktivistlerine, gıda maddelerinden 
iş güvenliğine, bağış toplama süreçlerinden halkla ilişkilere kadar kamu 
yararına çalışmalarına ilişkin birçok konuda bilgi sağlar.

Tafel aktivistleri, birbirleriyle bağlantıya geçme ve diğer Tafel noktalarındaki 
deneyimlerden dersler çıkarma olanağına sahip olur.

BFD’YE YÖNELIK 
SORULARINIZ MI VAR?  

Sizi bilgilendirmekten 
memnuniyet duyarız. Lütfen 

bizimle veya doğrudan size yakın 
bir Tafel noktası ile iletişime 

geçiniz.

Telefon: 030 200 59 76-280 
E-posta: bfd@tafel-akademie.de

dağıtılmaları esnasında Tafel ziyaretçileri ile iletişim kurmakta, 
halkla ilişkiler ve bağış toplama çalışmalarında büroya destek 
olmakta, tercüman olarak veya kıyafet dolabı için yardım 
sağlamaktadır.

Mevcut amaçlar arasında, Federal Gönüllü Hizmet katılımcılarının 
düzenli olarak katıldıkları ileri eğitim seminerleri aracılı-ğıyla 
kişilerin kendi bilgi düzeylerinin güçlendirilmesi de yer almaktadır. 
Yıllık olarak 600’ün üstünde kişi, Federal Gönüllü Hizmet süreçlerini 
Tafel bünyesinde tamamlamaktadır. An itibariyle 270 Tafel noktası, 
BFD faaliyet noktası olarak kayıtlı durumdadır.
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Almanya’daki bir Tafel noktasının hizmetlerinden faydalanmak, 
bölgenizdeki belli bir Tafel noktası için bağışta bulunmak veya gönüllü 
çalışma imkanları hakkında bilgi almak mı istiyorsunuz? Bunun 
için lütfen şu adreste yer alan Tafel Arama Modülü’müzü kullanın:   
www.tafel.de

YAKININIZDA BIR TAFEL BULUN  

TAFEL ARAMA MODÜLÜ İLETIŞIM VE DANIŞMANLIK 
TAFEL ÇALIŞMALARINA YÖNELIK TÜM SORULARINIZI 
MEMNUNIYETLE CEVAPLANDIRIRIZ.

Tafel Deutschland e. V. – Geschäftsstelle
Germaniastraße 18
12099 Berlin 

Telefon +49 (0)30 200 59 76-0
Faks: +49 (0)30 200 59 76-16 

E-posta info@tafel.de 
Internet www.tafel.de

Bağışlar için banka hesabımız
Bank für Sozialwirtschaft 
Banka kodu: 100 205 00
Hesap No.t: 111 85 00
BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE63 1002 0500 0001 1185 00

PARA VEYA GIDA MADDESI BAĞIŞIYLA, YENI BIR TAFEL 
NOKTASININ KURULUŞUYLA VEYA GÖNÜLLÜ OLARAK 
DESTEK VERMEKLE ILGILI SORULARINIZ MI VAR?

Buna yönelik olarak info@tafel.de adresine bir E-posta gönderin.

Adres alanı

Das Deutsche 
Zentralinstitut 
für soziale 
Fragen (DZI)
bescheinigt:

Alman Sosyal Sorular Merkez 
Enstitüsü (Deutsche Zentralinstitut 
für soziale Fragen, DZI) güvence 
vermektedir:  
Bağışlarınız yerini bulacaktır!
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