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Giriş
Literatürde dengeli ve yeterli beslenme konusunda ülke ve bireylerin durumunu ortaya
koyan birçok çalışma bulunmaktadır. Bununla birlikte, bireylerin gıda üzerindeki
sürdürülebilir tüketim davranışlarını yerel veya küresel düzeyde ölçen çok fazla çalışma
veya indeks bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu çıktının temel amacı, literatürdeki bu
boşluğu doldurmak ve bireylerin gıdaya yönelik sürdürülebilir tüketim davranışlarını
ölçen Avrupa düzeyinde geçerli ve güvenilir bir endeks ortaya koymaktır.
Endeks geliştirme kapsamında öncelikle bir madde havuzu oluşturulmuştur. Ardından,
her ortak ülkeden uzmanlardan daha kapsamlı ve eksiksiz bir dizin oluşturmaları
istendi. Uzmanlar maddeleri dört farklı seviyede değerlendirdiler; "Öğe gerekli değil",
"öğe gerekli ancak büyük revizyon gerekli", öğe gerekli ancak küçük revizyon gerekli
"ve" öğe gerekli ". Uzmanlardan gelen cevaplar istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve
karşılıklı kabul düzeyinin düşük olması nedeniyle bazıları elenmiştir. Temel besinlerin
tüketim sıklığını ölçen son maddeler ve sorular birlikte oluşturuldu. Endeks, pilot
çalışmalardan elde edilen verilerin istatistiksel analizi ile son halini aldı. Son olarak,
endeks her ortak ülkede uygulandı. Analiz için hazırlık ayrıca şunları içermektedir:
Ayrıntılı ihtiyaç analizi raporu ve SCOFI sonuçları, Avrupa düzeyinde sürdürülebilir gıda
tüketiminin haritalanmasına ve projenin eğitim materyallerinin oluşturulmasına öncülük
etmektedir.
Aşağıdaki sonuçlar projenin ikinci fikri çıktısından üretilmiştir:
1) Sürdürülebilir Gıda Tüketimi Endeksinin geliştirilmesi
2) Tüketici haritalama çalışmasının tasarımı için çerçeve
3) Tüketici haritalama çalışması için kavramsal yapının oluşturulması
4) Eğitim materyalleri için çerçeve ve yapı
5) Tüketici veritabanı oluşturulması
6) SCOFI'nin kullanıma hazırlanması

"FÇ2. SCOFI: Sürdürülebilir Gıda Tüketimi Endeksi" kapsamında proje ortakları
tarafından aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:
A1. SCOFI için Madde Havuzunun Hazırlanması
A2. SCOFI'daki Maddelerin Uzmanlar Tarafından Değerlendirilmesi
A3. Önerilen SCOFI'nin Geliştirilmesi
A4. SCOFI'nin Geçerliliğinin ve Güvenilirliğinin Ölçülmesi
A5. SCOFI'nin Nihai Sürümünün Oluşturulması ve Ortakların Dillerine Çevrilmesi

SCOFI
SCOFI, yetişkinlerin sürdürülebilir gıda tüketimi konusundaki davranışlarını ölçmek için
geliştirilmiştir. SCOFI, davranışlarının farkında olmak için yetişkin tüketiciler tarafından
öz değerlendirme için kullanılabilir. Endeks, üç ana boyutta ve bu üç ana boyutun beş alt
boyutunda toplam puan ve alt puanlar sunmaktadır.
Yetişkinlerin kendi davranışlarını değerlendirmelerine olanak tanıyan endeks, böylece
sürdürülebilir gıda tüketim davranışının farklı boyutlarındaki yetişkinlere davranışlarını
değiştirmeleri için bir referans noktası sağlar. Bu açıdan bakıldığında yetişkinler, proje
kapsamında hazırlanan bir dizi tetikleyici bilgi ve içerikten oluşan eğitim materyalleri
sayesinde davranışlarını her boyutta geliştirebileceklerdir.
Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda yapısı ortaya çıkan SCOFI, üç ana
boyut ve beş alt boyuttan oluşmaktadır. Ana boyutlar sırasıyla "sürdürülebilir yaşam
tarzı", "gıda tüketimi ve gıda atığı" ve "ekolojik tüketim" olarak adlandırılmıştır.
Sürdürülebilir Yaşam Tarzı boyutu için tekrarlanan açımlayıcı faktör analizine göre bu
ana boyut üç alt boyuttan oluşmaktadır. Sürdürülebilir Yaşam Tarzı boyutunun alt
boyutları "Tüketici Sofistikasyonu (TS), Çevresel ve Sosyal Etki (ÇSE) ve Beslenme
(BES)" olarak adlandırılır. Gıda Tüketimi ve Gıda Atığı için tekrarlanan açımlayıcı faktör
analizine göre bu ana boyut iki alt boyuttan oluşmaktadır. Gıda Tüketimi ve Gıda Atığı
boyutunun alt boyutları "Planlı Davranış (PD) ve Gıda İsrafından Kaçınma (GİK)" olarak
adlandırılmıştır.

Yöntem
SCOFI geliştirme sürecinde ilgili literatür detaylı olarak taranmış ve SUSCOF Projesi
İhtiyaç Analizi Raporunun (Fikri Çıktı 1) bulguları kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonunda
83 maddelik bir soru havuzu oluşturulmuştur. Soru havuzundaki maddeler kapsam
geçerliliği konusunda alanında yetkin 27 uzmanın görüşüne sunulmuş ve alınan öneriler
doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Daha sonra endeks anlaşılabilirlik ve kolay
cevaplanabilme gibi özellikler açısından 98 yetişkinin görüşüne sunularak pilot çalışma
yapılmıştır. Endeksin yapı geçerliliği Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı
Faktör Analizi (DFA) ile test edilmiştir. Toplanan veriler rastgele örneklem yöntemi ile
ikiye ayrılmış ve bir kısmı Açımlayıcı Faktör Analizinde, diğer kısmı ise Doğrulayıcı
Faktör Analizinde kullanılmıştır. Çalışmada hem AFA hem de DFA için örneklem
büyüklüğünün en az beş katına ulaşılması planlanmıştır. Bu kapsamda, 830 yetişkinden
AFA ve DFA için kullanılabilir veriler toplanmıştır. İstatistiksel analizlerin ardından 37
maddelik ve üç boyutlu endeksin son hali geliştirilmiştir. Tüm sorular, 1: tamamen
katılmıyorum ve 5: tamamen katılıyorum arasında değişen beşli Likert ölçeğiyle
ölçülmüştür. Her bir ana ve alt boyut endeksinin puanları daha sonra bazı
ağırlıklandırma ve dönüştürmeler kullanılarak bileşik bir endekste toplanmıştır. Lütfen
detay ve hesaplama için "Teknik Notlar ve Hesaplama" raporunu inceleyiniz.

SCOFI Endeks Maddeleri
1. Çevremdekileri çevre dostu gıda ürünlerini tüketmeleri konusunda teşvik ederim.
2. Gıda ürünlerinin nerede ve nasıl üretildiğini araştırırım.
3. Toplum üzerinde olumsuz etkisi olmadığını düşündüğüm gıda ürünlerini satın alırım.
4. Hayvansal gıdalardan, hayvan hakları gözetilerek (etik hayvancılığa uygun) üretilmiş
olanları satın alırım.
5. Çevreye duyarlı olmayan gıda ürünlerini satın alırım.
6. Gıda etiketleri (sürdürülebilirlik, eko etiket vs.) gıda ürünlerini satın alma davranışımı
etkiler.
7. Sürdürülebilir olan gıda ürünlerini satın alırım.
8. Hangi gıdaların diğerlerinden daha sürdürülebilir olduğu konusunda bilgilere
erişebiliyorum.
9. İsraftan kaçınmak için arta kalan (tüketimden artan) gıdaları kullanırım.
10. Artan yemekleri daha sonraki öğünlerde yerim.
11. Bir gıda ürününün adil ticareti* yapılan bir alternatifi varsa, onu satın alırım.
12. Üretici pazarlarına kolayca erişebilirim.
13. Gıda artıklarımı geri dönüşüm için ayırırım.
14. Satın aldığım gıda ürünleri yerel üreticiler tarafından üretilmektedir.
15. Gıda alışverişine gitmeden önce alışveriş listesi yaparım.
16. Yemek yaparken artan malzemeleri tekrar kullanmak üzere saklarım.
17. Gıda ürünlerinde kullanılan etiketler hakkında yeterli bilgiye sahibim.
(çevresel, sosyal/iş koşulları vs.)
18. Etik gerekçelerle (örneğin, hayvan hakları, çevre hakları, işçi hakları) satın almadığım
gıda ürünleri vardır.
19. Öğünlerimi, günlük beslenme ihtiyacımı karşılayacak şekilde planlarım.
20. Gıda ürünleri satın alırken, daha az ambalajlı olanları tercih ederim.
21. Gıda ürünlerini tüketirken çevreye duyarlı bir şekilde davranırım.
22. Meyve/sebze satın alırken mevsim ürünlerini tercih ederim.
23. İçeriğinde ilave şeker olan yiyecek ve içecekleri tüketmekten kaçınırım.
24. Yakın zamanda tüketeceksem son kullanma tarihi yaklaşan gıda ürünlerini satın alırım.
25. İşlenmiş gıda ürünlerini satın almaktan kaçınırım.
26. Üretim süreçleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapan firmaların ürettiği gıda
ürünlerini satın alırım.
27. Ambalajlı bir gıdanın tavsiye edilen tüketim tarihi yakın zamanda geçmiş olsa da
kullanılabilir durumda ise bu gıda ürününü tüketirim.
28. Sadece tüketebileceğim kadar yemek pişirmeye çalışırım.
29. Gıda alışverişi yapmadan önce evdeki stok durumunu kontrol ederim.
30. Gıda/tarım kooperatifleri tarafından satılan gıda ürünlerini satın alırım.
31. Bir gıda ürünü satın alırken karar vermeden önce ambalajındaki açıklamaları okurum.
32. Yemek hazırlarken mümkün olduğunca az atık çıkarmaya çalışırım.
33. Gıda ürünlerini uygun/tavsiye edilen koşullarda saklarım.
34. Gıda ürünlerini tüketirken, tüketmeye son kullanma tarihi yakın olandan başlarım.
35. Gıda israfını azaltmak için çabuk bozulan gıda ürünlerini az miktarlarda satın alırım.
36. GDO’lu (genetiği değiştirilmiş) gıda ürünlerini satın almam.
37. Tüketilebilir olup olmadığını kontrol etmeksizin gıda ürünlerini çöpe attığım olur.

SCOFI Boyutlar ve Alt Boyutlar

