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Önsöz 

 
2015 yılında tüm Birleşmiş Milletler üye ülkeleri tarafından kabul edilen Sürdürülebilir 

Kalkınma Gündemi 2030'da sorumlu tüketimin sağlanması öne çıkan konulardan biri haline 

geliyor. Gıdanın en çok israf edilen ürünlerden biri olması, gıda tüketimi ve tüketici 

davranışları alanında incelemeyi değerli kılmaktadır. Gıda tüketiminin ekonomik, sosyal, 

sağlıkla ilgili ve ekolojik etkileri yıllardır çeşitli çalışmalarda ele alınmaktadır. Ancak, gıda 

tüketiminin değiştiği açıktır. Her yıl daha fazla tüketici etik tüketim, sürdürülebilir tüketim ve 

diyet tercihleri gibi konularla ilgileniyor. Yine de her yıl 1 milyar tondan fazla gıda çöpe 

atılıyor ve daha da çarpıcı bir şekilde, tüketici düzeyinde gıda israfının yaklaşık %60'ının 

önlenebilir olduğu tahmin ediliyor. 

 

Bu kitap, sürdürülebilir gıda tüketimi konusunu incelemekte ve durumu ortaya çıkarabilecek 

tüketici davranışlarına ilişkin bulgular sunmaktadır. Bu kitap, Erasmus+ stratejik 

ortaklığındaki “Yetişkinlerin Sürdürülebilir Gıda Tüketimi Üzerine Davranışlarının 

Değerlendirilmesi ve Değiştirilmesi” konulu yetişkin eğitimi projelerine ilişkin uluslararası 

proje konsorsiyumunun dördüncü fikri çıktısıdır (N. 2018-1-TR01-KA204-058739). Projenin 

amacı (i) çok uluslu bir öz değerlendirme endeksi geliştirerek yetişkinlerin sürdürülebilir gıda 

tüketim davranışlarını analiz etmek, (ii) bu endeksten kaynaklanan tüketicilerin yetkinlik 

haritasını sergilemek ve (iii) öğrenme materyalleri geliştirmek ve tüketicilerin daha 

sürdürülebilir gıda tüketimine sahip olma yolunda onlara destek olacak bir mobil uygulama. 

 

Birinci bölüm, sürdürülebilir gıda tüketimi ve tüketici davranışı ile ilgilidir. Sürdürülebilir 

gıda tüketiminin boyutları, gıda israfı ve tüketici gıda tüketim davranışını açıklayan teoriler 

araştırılır. Bölüm 2, sürdürülebilir gıda tüketim davranışını ölçmek için çok uluslu, öz 

değerlendirme endeksi olan Sürdürülebilir Gıda Tüketimi Endeksi (SCOFI) önermektedir. Bir 

madde havuzunun oluşturulmasından indeksin nihai versiyonunun önerilmesine kadar olan 

indeks geliştirme süreci sunulmaktadır. 

 

Tüketicilerin sürdürülebilir gıda tüketim davranışı, Avusturya, Danimarka, Slovakya, İsveç ve 

Türkiye'de SCOFI kullanılarak Bölüm 3 ila 7'de incelenmektedir. Bu bölümlerde, yazarlar her 

ülke için bazı özel öneriler geliştirmektedir. Ortak ülkelerden iyi uygulamalar ve girişimler de 

okuyuculara sunulmaktadır. 8. Bölüm, daha sürdürülebilir gıda seçimlerini teşvik etmek için 

davranış değişikliği sürecinde SCOFI'nin nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğini açıklamak 

için tasarlanmıştır. Geri bildirim ve dokümantasyon toplamada SCOFI'nin rolü sunulmuştur. 

Bölüm 9, daha sürdürülebilir gıda tüketimi alışkanlıklarını desteklemek için bir davranış 

değişikliği programı tasarlamak için davranış değişikliği ve dönüştürücü öğrenmenin 

kullanımı için bir sentez sunar. 

 

Bu kitabın bölümleri, Avrupa Birliği Erasmus+ programı tarafından ortak finanse edilen 

projenin ekip üyeleri tarafından yazılmıştır. Başta çıktının lideri Prof. Klaus G. Grunert olmak 

üzere 5 ülkeden 6 ortaktan oluşan konsorsiyumun tüm proje ekibi üyelerine ve farklı 

bölümlerin yazarlarına çok teşekkür ederim. “Sürdürülebilir Gıda Tüketimine Giden Yol” 

kitabının, akademi ve iş dünyasından okuyuculara daha sürdürülebilir gıda tüketimi sağlama 

yolunu düşünmeleri ve anlamaları için hem teorik bilgi hem de pratik anlayışlar sağlayacağına 

inanıyorum. 

 

Zeki Atıl Bulut 

Proje Koordinatörü 

İzmir - 2021 
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BÖLÜM 1 

 

Sürdürülebilir Gıda Tüketimi Ve Tüketici Davranışı 

Mustafa Gürol Durak, Yaşar Üniversitesi 

Feyza Tekinbaş Özkaya, Dokuz Eylül Üniversitesi  

Elif Yücebaş, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Gülşah Atağan, Dokuz Eylül Üniversitesi 

 

Giriş 
 

Küresel Hedefler olarak da bilinen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA'lar), 2015 yılında 

tüm Birleşmiş Milletler Üye Devletleri tarafından, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona 

erdirmek, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için 

evrensel bir eylem çağrısı olarak kabul edildi (www.undp.org). 

 

Yoksulluk, eşitsizlik, iklim değişikliği, çevresel bozulma, barış, adalet, sürdürülebilir tüketim 

ve üretim gibi dünyanın mücadele ettiği küresel sorunlar SKA’larda ele alınmaktadır. 

Bertelsmann Stiftung ve Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) tarafından 

hazırlanan 2020 Küresel SKA Endeksi'ne göre, SKA'lara ulaşmaya en yakın 10 ülkenin 

tamamı ve ilk 20 ülkenin ise 17'si Avrupa'da bulunmaktadır. Uluslararası bir perspektif 

düşünüldüğünde bu durum, Avrupa için dikkate değer bir performans göze çarpmaktadır. 

Bununla birlikte, tüm Avrupa ülkeleri düşünüldüğünde bu performansta önemli boşluklar da 

vardır. Örneğin; İsveç, Danimarka ve Finlandiya ilk 3 sırada yer alırken, Bulgaristan, 

Yunanistan ve Romanya ise 35. ve daha düşük sırada yer almaktadır (IEEP, 2020). 

 

Gıda sistemi sorunları, tüm SKA'ları etkilediği için dünyanın sürdürülebilirliği adına 

vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Ayrıca, gıda rejimi, iklim değişikliğinin de ana itici 

güçlerinden biridir. Gıda sistemi içerisindeki faaliyetler dört kategoriye ayrılmaktadır: (1) 

üretim, (2) işleme-paketleme, (3) dağıtım-perakende satış ve (4) tüketim. Gıda yönetimi 

açısından gıda ve beslenme güvenliği arasında güçlü bir ilişki olduğu söylenebilir. Ayrıca, 

tarım ve gıda sistemleri küresel, ulusal ve yerel düzeylerde kesişmektedir. Bu anlayışta gıda 

ve tarım sektörünün ana konusu artan nüfusun beslenme ihtiyaçlarını karşılamak ve gelecek 

nesiller için doğal kaynakları korumak, yeterli ve kaliteli gıda sağlamaktır (Capone vd., 

2014). 

 

Sürdürülebilir Gıda Tüketimi 
 

Biodiversity International (Biodiversity International) ve FAO, sürdürülebilir diyetleri şu 

şekilde yeniden tanımlamıştır: “Sürdürülebilir diyetler, gıda ve beslenme güvenliğinin yanı 

sıra şimdiki ve gelecek nesiller için sağlıklı bir yaşama katkıda bulunan düşük çevresel etkiye 

sahip diyetlerdir. Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunmasına ve bu sistemlere saygı 

gösterilmesine katkıda bulunan, kültürel olarak kabul edilebilir, ekonomik olarak adil ve 

uygun maliyetlidir, beslenme açısından yeterli, güvenli ve sağlıklıdır ve aynı anda doğaldır ve 

insan kaynakların kullanımını optimize eder” (BCFN, 2016). 

 

Gorgitano ve Sodano (2014) sürdürülebilir gıdayı herkes için güvenli, sağlıklı ve besleyici 

diyetler olarak ve aynı zamanda politik, çevresel ve güvenlik ile ilgili gereksinimleri 

karşılayan gıda olarak tanımlar. Sürdürülebilir gıda, gıda tedarik zincirindeki her birim için 
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uygun bir geçim kaynağı sağlar; çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korur; enerji tasarrufu sağlar 

ve atıkları en aza indirir. 

 

Sürdürülebilir gıda ürünleri, en az bir ekonomik, ekolojik ve sosyal yönüne katkıda bulunan 

ürünler olarak tanımlanmaktadır (Reheul vd., 2001). Ayrıca, bu yönlere sağlık eklenerek, 

sürdürülebilir gıda sistemi kavramının ekonomik, ekolojik, sosyal ve sağlık konularını da 

içerdiği düşünülmelidir. Bu nedenle, bu bölümde daha kapsamlı bir yaklaşım sunmak için bu 

dört boyutlu ayrım tercih edilmiştir. 

 

Ekonomik boyut, hem üreticiler hem de tüketiciler için adil bir fiyatı ifade etmektedir. Öte 

yandan, ekolojik boyut ise dikkatleri yaşam ortamına ve insanların yaşam kalitesine özen 

göstermeye çekmektedir. Sosyal boyut ise tarım politikalarını toplumun ihtiyaç ve 

öncelikleriyle ilişkilendirir. Tarım-gıda sektörüne hem toplumdan hem de hükümetlerden 

gelen destekle ilgilidir (Vermeir ve Verbeke, 2006). 

 

Çevresel boyut olarak da adlandırılan ekolojik boyut; gıda sisteminin çevre üzerindeki etkisini 

yansıtan konuları içerir. Gelişmekte olan ülkelerde dünya nüfusu ve gelir düzeyindeki artışın 

ardından, genel gıda talebinin %50'den fazla, hayvansal gıdalara olan talebin ise %70'e yakın 

oranda artması beklenmektedir. Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne (WRI; 2019) göre, bugün bile 

dünyada yüz milyonlarca aç insan var ve dünyadaki bitki örtüsünün yarısı tarım için 

kullanılmaktadır. Tarım ve buna bağlı arazi kullanımındaki değişikliğin yarattığı yıllık sera 

gazı (GHG) emisyonu ise dünyanın dörtte birini oluşturmaktadır.  

 

Gıda tüketiminin sosyal boyutu birçok yönü ve davranışı içermektedir. Bunlar arasında gıdaya 

erişimde sosyal eşitsizlik, sosyalleşme aracı olarak gıda tüketimi, gıda israfından kaynaklanan 

suçluluk, gıda tüketiminde etik kaygılar, sürdürülebilir veya sürdürülebilir olmayan 

davranışlar nedeniyle bireylerin sosyal kabule ilişkin yaşadıkları sosyal stres sayılabilir. 

 

Sosyal tüketim faktörleri arasında kentleşme, demografik değişim ve değişen tüketici 

ihtiyaçları, tercihleri, zevkleri, alışkanlıkları ve uygulamaları yer almaktadır (Capone vd., 

2014). Bahsi geçen bu kavramlar gıda tüketimi ile de ilgilidir. 

 

Gıda sisteminin sosyal etkisi, mal ve hizmetlerin sürdürülebilir bir şekilde satın alınması, 

kullanılması ve elden çıkarılmasıyla ilgilidir (Wolff ve Schönherr, 2011). Ayrıca, Zhao ve 

Schroeder (2010), sosyal bileşenin, küresel iklim değişikliği de dahil olmak üzere küresel 

çevre değişiminin karmaşık sosyal itici güçleri kapsadığını öne sürmektedir. Ayrıca ekolojik 

ve sosyal sorumluluk sahibi vatandaşların çevresel kaygılarını özel tüketim kararları ile ifade 

ettikleri söylenebilir (Lee, 2014). 

 

Sağlık, sürdürülebilir gıda tüketiminin bir başka boyutudur. Sağlıkla ilgili sürdürülebilir 

tüketim davranışı genellikle diğer boyutlarla birlikte ele alınmaktadır. Son zamanlarda yapılan 

araştırmalar, hayvansal içerikli gıdaların çevreyi bitkisel gıdalardan daha fazla etkilediğini 

ortaya koymuştur (Joyce vd., 2014; Poore, 2018; Perignon vd., 2017; Van Loo vd., 2017); 

ayrıca bitkisel gıdalar daha sağlıklıdır. Et üretimi bir yandan daha fazla sera gazı emisyonuna 

neden olup çevreye zarar verirken (Dagevos ve Voodouw, 2013; Macdiarmid vd., 2016), 

diğer yandan çok fazla et tüketimi kronik hastalık riskini artırmaktadır. Bu zararlar göz önüne 

alındığında et üretiminin ve tüketiminin azaltılması akademisyenler tarafından temel tartışma 

konusu olmuştur (Hallström vd., 2014). Et ve süt ürünleri gibi hayvansal bazlı gıdalar, 

özellikle kahve ve çay, alkol ve meyve suları gibi şekerli yiyecek ve içecekler içeren 

atıştırmalıklar gibi ekstralar da yüksek GHG emisyon seviyelerine neden olabilir (Van Dooren 
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vd., 2014). 

Bu ürünlerin mevcut tüketim seviyeleri göz önüne alındığında, sürdürülebilir olmayan tüketim 

alışkanlıklarının daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir diyetlere doğru kademeli olarak 

değiştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır (Van Loo vd., 2017). Ek olarak, tüketim 

alışkanlıkları, sağlıklı vücut ağırlığını korumak için gerekli olanla orantılı bir kalori alımı 

önermek (Garnett, 2011) veya bir Akdeniz diyeti uygulamak (Burlingame ve Dernini, 2011) 

gibi bazı stratejiler aracılığıyla WHO ve FAO yönergeleri ile uyumlu hale getirilebilir. Bu 

bağlamda, birçok tüketici tarafından çevrenin ve gelecek nesillerin refahını korumak olarak 

algılandığından (Vermeir ve Verbeke, 2006) organik gıda tüketiminin sürdürülebilir tüketim 

kalıplarını teşvik etmesi önerilmektedir (Borsellino ve diğerleri, 2020).  

 

Kaliteli bir diyet için, besinlerin çeşitliliği ve dengesi kadar, tüketilen besinlerin yeterliliği ve 

ölçülü olması da önemlidir. Tüketiciler, çeşitli, dengeli ve uygun gıda seçimlerini içeren 

sağlıklı diyetlerin uygulanması sayesinde, diyabet, kalp hastalığı, felç ve kanser gibi her türlü 

yetersiz beslenme ve bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı daha fazla korunmaktadır (FAO, 

2020). Günlük tüketilen kalori miktarı, sürdürülebilir gıda tüketiminde çok önemli bir rol 

oynar. Kişi başına ortalama beslenme ihtiyacı günde 2000 kcal civarındadır. Bununla birlikte, 

yüksek gelirli ülkelerde perakende sektörünün günde 3000 kcal'den fazla gıdayı kullanılabilir 

hale getirdiğini göstermektedir (FAO, 2010). Bu nedenle, sürdürülebilir gıda tüketimi için 

bireysel sorumluluklar alınması da gereklidir. 

 

 

Gıda İsrafı 
 

Tüm tedarik zinciri düşünüldüğünde, kaybolan veya israf edilen gıdalar genellikle meyveler, 

sebzeler ve hayvansal bazlı gıdalar gibi bozulabilir gıdalardan oluşmaktadır. Çoğunlukla 

balık, taze süt, et ve yumurta en çabuk bozulan gıdalar arasındadır. Bu tür kayıp ve israfların 

olası nedenleri yetersiz piyasa altyapısı ve uygunsuz üretim ve depolamadır (FAO, 2020). 

 

Halihazırda sınırlı olan küresel kaynaklar sınırsız olarak tüketilmekte; insanlar satın aldıkları 

yiyeceklerin çoğunu çöpe atmaktıdırlar. Bu durumun çevre kirliliği üzerinde de önemli bir 

etkisi vardır. Dünyadaki karbon emisyonlarının %8'i gıda atıklarından kaynaklanmaktadır. 

Öte yandan gıda israfının %60'ı bilinçli uygulamalarla önlenebilir (XTRlarge, 2018). 

 

Atık hiyerarşisi, çevresel sonuçlar açısından en iyi seçenekleri sunan bir genel 

önceliklendirme sağlar (Papargyropoulou vd., 2014). Şekilde görüldüğü gibi, en uygun 

seçenek atık oluşumunu önlemektir. Eğer bu mümkün değilse, yeniden kullanım ikinci en iyi 

alternatiftir, bunu sırasıyla geri dönüşüm ve geri kazanım takip eder. Atık yönetim sisteminin 

hala önemli bir parçası olmasına rağmen, son ve en az tercih edilen eylem, kullanılmamış 

gıdaların atılmasıdır. 
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Şekil 1: Gıda İsraf Hiyerarşisi 

Kaynak: Papargyropoulou vd., 2014 

 
Son araştırmalara göre, dünya çapında toplam gıdaların yaklaşık %14'ü üretimin hasat 

aşamasından sonra, ancak gıdalar perakende pazarlarında raflara ulaşmadan önce 

kaybolmaktadır (FAO, 2020). Tedarik zincirinin bu aşamasından sonra, alıcıların ve 

tüketicilerin aynı zamanda kirlilik ve sera gazı emisyonu ile sonuçlanan yanlış uygulamaları, 

gıda kayıplarının ve atıklarının ana nedeni haline gelmektedir. Örneğin, gereğinden fazla satın 

alma veya hane halkının gıda akışını yönetememe gibi plansız satın alma davranışları, birçok 

ülkede tüketiciler arasında yaygın olarak görülen yanlış uygulamalardır. Artan bu gıda israfı 

miktarı, olumsuz çevresel, sosyal ve maddi etkilere yol açmaktadır (Stancu ve diğerleri, 2016). 

 

Kuzey Amerika, Avustralya/Yeni Zelanda, Avrupa/Rusya ve Doğu Asya, gibi gelişmiş ülkeler, 

küresel olarak en fazla gıda israf eden ülkelerdir (www.fao.org). Sanayileşmiş ülkelerde gıda 

kayıpları ve atık miktarları kabaca 680 milyar dolar, gelişmekte olan ülkelerde ise 310 milyar 

dolar olarak ortaya çıkmaktadır (www.fao.org). Gelişmiş ülkelerde çoğu gıda atığı, perakende 

ve tüketici düzeyindeki kalite standartları nedeniyle meydana gelmektedir. Öte yandan, 

gelişmekte olan ülkelerde çoğu gıda atığı, verimsiz hasat, zayıf altyapı, yetersiz ulaşım ve 

uygun olmayan çiftlik koşullarından kaynaklanmaktadır (Gustavsson vd., 2011). 

 

 

Tüketici Davranışı 

 
Tüketici davranışları, gıda tüketim döngüsünün merkezinde yer aldığından, satın almadan 

imhaya kadar sürdürülebilirliğin sağlanmasında dikkate alınması gereken en önemli 

faktörlerden biridir. Bu nedenle, bölümün bu kısmında, gıda tercihleri üzerine geliştirilen 

teorileri ve gıda tüketim kalıpları üzerindeki etkilere ilişkin mevcut literatürü kullanarak 

tüketicilerin gıda tercihleri ve tüketim kalıpları üzerindeki etkileri açıklanmaktadır. 

 

Araştırmacılar bugüne kadar satın alma davranışı üzerine çeşitli teoriler ve modeller 

Prevention 

 

 

 
Re-use 

 Avoid surplus food generation 

throughout food production and 

consumption 

 Prevent avoidable food waste 

 Re-use surplus food for human consumption 

for people affected by poverty, through 

redistribution networks and food banks 

Recycle 
 Recycle food waste into animal feed 

 Recycle food waste via composting 

Recovery 
 Treat unavoidable food waste and recover energy: 

e.g., via anaerobic digestion 

  Disposal  Dispose unavoidable food waste into engineered landfill 

with landfill gas utilisation system in place, only as the 

last option 

L
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Gıda Tüketimi 

Characteristics of 

Product 

 Tat 

 Görünüm 

 Doku 

 Fiyat 

 Gıda Tipi 

 Hazırlama 

metodu 

 Gıda kombinasyonları 

Gıda Tercihleri 

Characteristics of 

Environment 

 Mevsim 

 Meslek 

 Hareketlilik 

 Kentleşme 

Derecesi 

 Aile büyüklüğü 

 Ailevi durumu 

Characteristics of 

Individual 

 Yaş 

 Cinsiyet 

 Eğitim 

 Gelir 

 Besin 

bilgisi 

 Aşçılık yeteneği 

 Sağlık tutumu 

geliştirmişlerdir. Bu genel tüketici davranışı teorileri ve kavramlarının çoğu, gıda tüketim 

davranışına da uygulanmıştır. Tüketicilerin gıda tercihlerine ilişkin ilk modellerden biri 

Randall ve Sanjur'a (1981) aittir. Araştırmalarında yemek tercihlerini etkileyen faktörler üç 

ana grupta toplanmıştır; ürün, kişi ve çevre. Bu grupların her birinin çeşitli özellikler 

içermesine rağmen (Şekil 1'de görüldüğü gibi), nedensel bir ilişki kurulmadığını belirtmekte 

fayda var (Gorton ve Barjolle, 2013). 

 
 

 

 
Şekil 2: Gıda Tercihlerini Etkileyen Faktörler 

Kaynak: Randall and Sanjur, 1981, p.154 

 
Bu modelden sonra geliştirilen daha ileri modeller, gıda satın alma tercihlerini etkileyen 

faktörleri pazarlama, ekonomi, psikoloji vb. birçok farklı bakış açısıyla ele alarak nedensel 

ilişkileri ortaya koymaktadır (Sheth, 2011). Grunert vd.,. (2012) bu teori ve modellerin 

açıkladığı davranışların üç başlık altında gruplanabileceğini öne sürmüştür. Bu yaklaşıma 

göre davranışlar, rasyonel davranıştan otomatik davranışa doğru bir çizgide gerçekleşir. 

Akılcı/rasyonel davranış bu çizginin ortasında yer almaktadır. 

 

Gıda Tüketiminde Rasyonel Davranış 
 

Rasyonel davranış, ekonomiye dayanır ve bir davranışın işlevsel yolunu ifade eder. Buna göre 

tüketiciler, tüketim esnasında rasyonel davranmaktadırlar. Bu bölümde, Ekonomik Hanehalkı 

Modeli ve Gıda Seçimi Süreç Modeli, gıda tüketiminde rasyonel davranışı açıklayan modeller 

olarak ele alınmaktadır. 

 

Ekonomik Hanehalkı Modeli'nin kökenleri Becker'in (1965) çalışmasına dayamaktadır. 

Becker (1965)'e göre haneler, piyasa mallarını ve zamanı kullanarak fayda sağlayan çıktılar 

üretirler. Mevcut zaman üç aktiviteye ayrılmıştır; ürünleri elde etmek, çıktılar üretmek ve 

bunları tüketmek için gelir elde etmek. (Gorton ve Barjolle, 2013). 

 

Bonke (1992), Becker (1965)'in modelini kullanarak gıdaları hazır olmayan gıdalar (yani, 

sıfırdan pişirmeye yönelik malzemeler), yarı hazır gıdalar (yani, dondurulmuş gıdalar) ve 

hazır gıdalar (yani, fast food yemekleri) olarak üç gruba ayırmıştır) ve harcanabilir geliri daha 
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fazla olan ve/veya yemek pişirmek için daha az zamanı olan hanelerin hazır yiyecekleri tercih 

ettiği sonucuna varmıştır. Ekonomik büyüme dönemlerinde restoran sayısındaki ve hazır gıda 

tüketimindeki artış bu model kullanılarak açıklanabilir (Schumacher ve Boland, 2005). 

 

Ekonomik Hanehalkı Modelinin de bazı sınırlılıkları vardır. Bu nedenle, ek faktörlerin dikkate 

alınması gerekebilir. Diğer bir deyişle, modeldeki yiyecek tercihlerini etkileyen tek faktör 

gelir ve zaman gibi görünse de, yiyecek tercihlerindeki ülkeler arası farklılıkları analiz 

ederken kültür gibi diğer bazı faktörler de dikkate alınmalıdır. Örneğin hazır gıdaların pazara 

girişi, farklı yaşam tarzlarına sahip ülkeler için farklılık gösterebilmektedir. 

 

Gıda Seçimi İşlem Modeli, (The Food Choice Process Model) temellendirilmiş teoriye 

(grounded theory) dayanmaktadır ve nitel araştırma metodolojisi temelinde Furst vd.  (1996) 

tarafından geliştirilmiştir. Model üç ana bileşen içermektedir; yaşam seyri, etkiler ve kişisel 

sistemler. Sobal vd. (2009)’a göre, tüm yiyecek seçimi kararları kişisel ve tarihsel zamana 

dayanmaktadır. Ayrıca, daha sonraki bölümlerde açıklanacağı gibi, yaşam seyri kavramı ve 

bileşenleri, geçmiş deneyimlere, mevcut duruma ve gelecekteki beklentilere dayalı olarak gıda 

seçimi kararlarının dinamik ve statik boyutlarını kavramsallaştırmayı mümkün kılmaktadır. 

Modelde yaşam seyri, güncel etkiler dikkate alınarak değerlendirilmekte, ancak yemek seçimi 

geçmiş olaylar dikkate alınmadan tam olarak anlaşılamamaktadır. Bu noktadan hareketle 

modelin rasyonel tercihlere dayandığı söylenebilir çünkü gıda tüketim kararını hem mevcut 

etkiler hem de geçmiş deneyimler ile birlikte zihinsel kararın içsel sürecini değerlendirerek 

açıkladığı düşünülmektedir. 

 

Tüketicilerin mevcut ve geçmiş deneyimleri yaşam seyrini belirlemektedir. Modele göre, bir 

araştırmacının o tüketicinin mevcut tüketim kalıplarını anlamak için bir kişinin düşüncelerini, 

hislerini, hedeflerini, vb. anlaması gerekir. Geçmişteki öğrenmeleri ve durumsal bağlamları, 

tüketicilerin tüketim kalıplarını şekillendirir. Bu kalıpları değiştirmek, (ebeveyn evinde 

kazanılan beslenme alışkanlıkları gibi) uzun zaman alabilir. Ancak, tüketicilerin yaşamları 

boyunca kalıplarını değiştiren bazı durumlar yaşayabileceği düşünüldüğünde, salt tarihsel 

determinizm yaklaşımından kaçınmak da önem taşımaktadır (Sobal vd., 2006). 

 

Fürst vd. (1996) yukarıda bahsedilen etkileri idealler, kaynaklar, sosyal çerçeve ve gıda 

bağlamı olarak sıralamaktadır. İdealler; insanların gıdalara yüklediği anlam ve değerleri ifade 

etmektedir. Örneğin, yemek yemek ve yemek pişirmek, bazı insanlar için çok daha fazla şey 

ifade edebilirken, diğerleri yemeği sadece yaşamak için bir zorunluluk olarak görebilir. Bu 

onların beslenme düzenlerinde bir fark yaratır. Öte yandan kaynaklar, beslenme tercihlerinin 

kritik belirleyicileri olarak somut (para, ekipman, malzemeler, alan) ve soyut (pişirme 

becerileri, bilgi, zaman) girdilerden oluşmaktadır. Son olarak, sosyal çerçeve, bir kişinin 

kişilerarası ilişkiler, statü vb. dikkate alarak toplumda sahip olduğunu algıladığı role atıfta 

bulunur. Gıda tüketimi açısından, bir aile, en etkili sosyal çerçeve bileşeni olarak kabul edilir. 

Çünkü bir ailede bireylere, bireysel tercihlerle çatışabilecek bazı evdeki gıda odaklı davranış 

rolleri verilir (Furst vd., 1996). 

 

Kişisel sistem, etkileri zihinsel olarak işlemenin ve bunları gıda satın alma ve/veya tüketim 

davranışlarına dönüştürmenin içsel sürecini ifade eder. Bunu yaparken hem bulunabilirlik, 

satın alınabilirlik, uygunluk, kalite gibi gıda alternatiflerine atfedilen değerleri hem de 

bireylerin kendi kurdukları alışkanlık ve kurallara atıfta bulunan stratejileri dikkate alırlar 

(Gorton ve Barjolle, 2013). 

 

Tüketiciler genellikle rasyonel kararlardan ziyade gıda tüketim davranışları üzerinde duygusal 

ve motivasyonel etkiler altındadır. Peşin teklifler, promosyonlar, ödüllendirme veya eğlenme 
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gibi nedenlerle gıda alışverişi ve tüketim davranışları sürdürülebilir olmayan gıda tüketim 

tercihlerine yol açabilmektedir. Bu tüketici tercihleri, sağlıksız gıdalara ve bazen de ekonomik 

ve çevresel olarak sürdürülebilir olmayan gıda ürünlerine olan talebin önünü açarak daha 

sürdürülebilir gıda tüketiminin önünde engeller oluşturabilir. Bu nedenle, yetişkin tüketicilerin 

gıda tüketiminin daha sürdürülebilir olmasına katkıda bulunmak için gıda tüketim tercihlerinin 

her aşamasında daha rasyonel kararlar almaları ve seçimlerinin sadece ekonomik uyarıcıları 

değil, ekolojik, sosyal ve sağlıkla ilgili sonuçlarını da göz önünde bulundurmaları 

beklenmektedir. Bunun için ekonomik faktörlerin ve sürdürülebilir tüketimin diğer 

unsurlarının bir arada ele alındığı bir düşünce sistemini oluşturmak gerekmektedir. Bu noktada 

gıda tüketimi ile ilgili tüm davranışlarda, seçimler sonrasında elde edilecek faydanın sadece 

kişisel ve hedonik değil, toplumsal fayda yaratmaya da katkı sağlayacağı dikkate alınmalıdır. 

 
Gıda Tüketiminde Otomatik Satın Alma 

 
Öte yandan, yetişkinler çoğunlukla alışkanlıklarına göre otomatik davranışlarda bulunurlar. 

Bir davranışın otomasyonu birçok nedene bağlı olabilir. Bunlardan biri, daha önce 

deneyimlenen davranışlar sonucunda bir davranış örüntüsünün gelişmesidir. Örneğin bir gıda 

ürününün tadı beğenildiğinde, bu ürünün içeriğine fazla dikkat edilmeden ürün tekrar satın 

alınabilir. Aynı şekilde, ürünün fiyatının düşük olduğu durumlarda tüketiciler, ürünün 

özelliklerini dikkate almak yerine fiyatı nedeniyle otomatik olarak o ürünü satın almaktadır. 

 

 

Özellikle hazır ürünler genellikle, tüketicler tarafından otomatik olarak satın alınır. Yetişkinler 

bu tür alışverişleri düşünmek için fazla zaman ve çaba harcamazlar. Bazı gıda ürünleri de bu 

kategoriye girer. Meyve ve sebzeler porsiyon planlaması yerine “evde bulundurma” fikriyle 

otomatik olarak satın alınabilir. Birçok tüketici otomatik olarak her gün aynı miktarda ekmek 

satın alır. Bu satın alma evde kalan miktar, ortalama tüketim miktarı, porsiyon ve kalori 

planlaması gibi birçok faktör göz ardı edilerek otomatik hale gelir. Daha sürdürülebilir gıda 

tüketimi için yetişkinlerin bu farkındalığının artırılması gerekmektedir. 

 

Bazı dış uyaranlar da bir davranışın otomatik olarak yapılmasında rol oynayabilir. Arkadaşlar, 

aile ve diğer bazı etkileyiciler otomatik davranışa etkendirler. Yetişkinler genellikle 

sosyalleşmek için yemeğe özel bir anlam yükler. Kalabalık ailelerle yapılan akşam yemekleri, 

arkadaşlarla dışarıda yemek yemek ve kutlamalar gıda tüketiminde sürdürüleblir olmayan 

davranışların kaynağı olarak görülebilir.  

 

Pazarlama kampanyaları ve çeşitli teknikler, satın alma kararlarını etkilemek ve tüketicileri 

teşvik etmek için de kullanılır. Açık hava satışları ve kokular gibi duyusal ipuçları, tüketicileri 

dürtüsel olarak yiyecek satın almaya teşvik edebilir. Kısa süreli indirimler, kasa önü 

beklenmedik indirimler, kuponlar ve mağaza içi anlık satın alma teklifleri tüketicileri ikna 

edebilir ve otomatik satın alma davranışlarını tetikleyebilir. 

 

Tüketici davranışını etkileyen algısal önyargılardan biri, organik olarak algılanan ürünlerin 

aynı zamanda daha sağlıklı, daha besleyici vb. olarak algılandığı halo etkisidir. Örneğin, 

sürdürülebilirlikle ilgili bazı görsel ipuçlarına sahip bir ürün, yalnızca daha lezzetli olmakla 

kalmaz, aynı zamanda organik olarak da algılanabilir. Diğer alternatiflerden daha küçük bir 

çevresel etkiye sahip bir ürün ancak aynı zamanda daha sağlıklı olarak algılanmaktadır (Lee 

vd., 2013; Wiedmann vd., 2014). 
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Gıda Tüketiminde Rasyonel Davranış 

 
Niyet, rasyonel davranışın ana alanıdır. Birçok çalışma, niyetin gerçek davranış üzerindeki 

rolüne odaklanır ve niyeti davranışın öncüsü olarak ele alır. Rasyonel davranış çerçevesinde 

ele alınan, gıda tüketimi alanı teorisi Planlı Davranış Teorisi (TPB) olarak adlandırılmaktadır. 

 

Gerekçeli Eylem Teorisinden (Theory of Reasoned Action-TRA) geliştirilen TPB, gıda 

tüketimine yönelik tüketici davranışı çalışmalarında en yaygın kullanılan teorilerden biridir. 

TPB, davranışsal niyetin üç kavramsal öncülü olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlar; 

davranışa yönelik tutum, öznel norm ve algılanan davranışsal kontroldür (Ajzen, 1985). TPB, 

gerçek davranışın olasılığının, bireyin bu davranışa girme niyetine bağlı olduğunu 

varsaymaktadır. Bireyin tutumları, niyetlerini geliştirmede hayati bir rol oynar. Davranışa 

yönelik tutum, bir kişinin davranışı olumlu veya olumsuz olarak değerlendirmesi veya 

değerlendirme derecesi ile ilgilidir. Tutum, davranışı değiştirebilecek olumlu veya olumsuz 

duyguların gücü olarak tanımlanabilir. Öznel normlar sosyal baskı ile ilgili olabilir. 

Sonuçların referans grupları tarafından kabul edilebilirliği olarak adlandırılan öznel normlar 

(Ajzen, 1991), davranışsal niyete yol açabilir. Algılanan davranışsal kontrol, bireyin neyi ve 

nasıl satın alacağı üzerindeki kontrol düzeyini gösterir. Aynı zamanda bir ürünün 

tüketilmesinin kolay mı, zor mu ya da imkansız mı olduğuyla da ilişkilidir. 

 

 

TPB'ye göre bir bireyin davranışı sergileme olasılığını artırabilmesi için bireyin tutum ve 

öznel normunun olabildiğince olumlu olması ve davranışa ilişkin algılanan davranışsal 

kontrolün yüksek olması gerekmektedir. Han ve Hansen (2012) TPB'nin tüm belirleyicilerinin 

sürdürülebilir gıda satın alma/tüketim davranışı ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Her üç 

değişken arasında tutum, davranış üzerinde önemli derecede güçlü bir etki gösterir, bunu 

öznel normlar ve algılanan davranışsal kontrol izler. Ayrıca sürdürülebilir gıda tüketimini 

açıklarken TPB'ye belirleyici olarak eklenen kişisel normun davranış üzerinde en önemli 

etkiye sahip olduğu bulunmuştur. (Han ve Hansen, 2012). 

 

 

Diğer birçok çalışmada TPB, çeşitli değişkenler eklenip bir araya getirilerek genişletilmiştir. 

Örneğin, Zhu vd. (2013) TPB modelini, bireysel değerleri, dışsal etkileyen faktörler ve yeşil 

gıda tüketim niyeti arasındaki ilişki için aracı olarak kullanarak genişletmektedir. 

Araştırmacılar, yeşil gıda tüketim niyetini tetiklemek için tüketicilerin çevresel değerinin 

gerekli olduğunu bulmuşlardır. Tsai vd. (2015) ise ayrıştırılmış planlı davranış teorisini 

uygulamıştır. Etik öz kimliğin ve gıda güvenliği konusundaki endişelerin, tutum ve algılanan 

davranışsal kontrolün, öz yeterliliğin ve kolaylaştırıcı koşulların organik gıda satın alma niyeti 

üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır. 

 

 

Ting vd. (2016), gıda neofobisinin (yeni şeylerden korkma) TPB ilişkilerinde düzenleyici rolünü 

araştırmış ve gıda neofobisinin öznel norm ve tüketim niyeti arasındaki ilişkide düzenleyici rolünü 

kanıtlamıştır. Alam vd. (2020) çerçeveye algılanan değeri eklemiş ve algılanan değer ve tutum ile 

sosyal normların tüketicilerin sürdürülebilir gıda tüketim niyetini artırdığını bulmuştur. Soorani ve 

Ahmadvand (2019) çalışmalarında, bireylerin suçluluk duygularının, TPB çerçevesinde gıda 

israfının azaltılması niyeti ve gıda tüketim yönetimi davranışı üzerindeki etkisini araştırmışlardır. 

Araştırmanın bulgularına göre suçluluk duygusunun gıdaları israf etmemede önemli bir etkisi 

olmasına rağmen, hanehalkı gıda tüketim davranışını teşvik etme ve etkilemede aynı derecede 

etkili olmadığı tesit edilmiştir. 



10 
 

TPB'nin yaygın olarak kullanılmasına rağmen, TPB'ye yönelik birçok eleştiri de dile 

getirilmiştir. TPB'nin temel varsayımlarının aksine, tüketiciler genellikle mantıklı davranışlar 

sergilemezler. Ayrıca, TPB tüketicilerin davranışları üzerindeki duygusal etkileri göz ardı 

etmektedir. Ayrıca Thomson vd. (1994), TPB niyet varyansının %40-50'sini ve davranışsal 

varyansın %19-38'ini açıklayabilmektedir. 

 

Ayrıca, TPB kapsamında dış faktörler dikkate alınmamaktadır. Guagnano vd. (1995), 

davranışları, tutumları ve dış koşulları içeren A-B-C davranış modelini önermiştir. Modele 

göre, davranışlar, sürdürülebilir olmaktan uzak olandan sürdürülebilir olana uzanan geniş bir 

yelpazedeki herhangi bir dış kaynağı içeren dış koşullarla ilişkilidir. Tutumlar dış koşullara 

hakim olabilir veya tam tersi olabilir. Örneğin, çevre bilinci yüksek olduğu için organik 

ürünleri tüketme eğiliminde olan tüketiciler, organik ürünler için daha yüksek fiyatlar 

ödemeye isteklidirler. Yerel marketler gibi organik ürünlere ulaşabilecekleri yerler uzun 

mesafeliyse ve kişisel ulaşım gerektiriyorsa, aynı çevresel kaygılardan dolayı bu pazarlara 

gitmeyi tercih etmeyeceklerdir. 

 

 

Gıda Tüketiminde Sosyodemografik ve Diğer Psikolojik Faktörler 

 

Tüketicilerin gıda tüketimi üzerindeki etkilerinden biri, kültürlerdeki değişime dayanmaktadır. 

Aksi bazı bulgular olsa da (Reich vd., 2018), tüketiciler küreselleşmiş, standartlaştırılmış, 

kaynak gerektiren ürünleri yerel, mevsimlik ürünlere tercih edebilirler. İşlenmiş ürünler ve 

dışarda yemek yemek, ev yemeklerine kıyasla daha çok tercih edilir duruma geliyor. Yaşam 

tarzlarının değişmesi ve kentleşmenin artmasıyla birlikte tüketici davranışlarında ve yemek 

kültüründe de yapısal değişiklikler olmuştur. Ayrıca kadınların evlerinde kalmak yerine 

ekonomik faaliyetlere daha fazla katılım gösteriyor olması da bu duruma katkı sağlamaktadır 

(FAO, 2020). Bu nedenle birçok kültürde yemek hazırlama, yemek planlama ve alışverişten 

sorumlu olarak görülen kadınlar, ekonomik yaşam zorunlulukları nedeniyle artık çok fazla boş 

vakti bulamamaktadır. Bu açıdan ev yemekleri yerine hamburger, pizza vb. pratik yemek 

alternatifleri tercih edilmektedir. Çoğunlukla bu durum sürdürülebilir olmayan gıda 

tüketimine yol açmaktadır. Meyve ve sebzelerin daha kısa raf ömrüne sahip olması ve sık 

satın alınması ve hazırlanması için daha uzun süreye ihtiyaç duyulması nedeniyle, bu tür 

sürdürülebilir gıdalar yeni yaşam tarzlarında kısıtlı zaman nedeniyle tüketilemeyebilmektedir 

(FAO, 2020). 

 

Tüketicilerin demografik profilleri de yetişkinlerin gıda tüketiminde açıklayıcı değişkenlerden 

biridir. Örneğin, bazı tüketiciler gıda güvenliği ve kalite endişelerine daha fazla dikkat etmeye 

başladılar. Özellikle yüksek gelirli tüketiciler, gıda üretimi ve tüketiminin çevresel ve sosyal 

etkilerini önemsemektedir. Bu tüketicilerin, ürünlerin menşei ve üretimlerinde kullanılan 

hasat yöntemleri hakkında bilgiler de dahil olmak üzere, organik ürünlere yönelik artan bir 

talebi vardır. Yüksek gelirli ülkelerde artan bu talep, kahve veya organik ıspanak gibi organik 

ürünlerin fiyatlarının düşmesine neden oldu (FAO, 2020). 

 

Mali konular, haneler için gıda israfını azaltmanın ana nedenidir. Bazı insanlar başka 

nedenlerle yiyecek atıklarını en aza indirseler de ihtiyaç duyduklarından fazlasını satın 

aldıklarını düşünmektedirler (Graham-Rowe vd., 2014). Gıda tüketim davranışının ana itici 

güçlerinden biri gelirdir. Setti vd. (2016), gıda israfının (1) tüketicilerin gıda satın alma ve 

hazırlama uygulamaları ve davranışları; (2) tüketicilerin yeme davranışı ile ilişkili olduğunu 

öne sürmektedir. Tüketicilerin gıda satın alma ve hazırlama uygulamalarının mali sonuçları 

vardır. Düşük bütçeli tüketiciler daha ucuz ürünleri daha büyük miktarlarda satın aldıkları için 

bu durum gıda israfına neden olmaktadır. Benzer şekilde, tüketicilerin yeme davranışlarının 
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da maliyetleri düşürmede sonuçları vardır. Düşük bütçeli tüketiciler düşük kaliteli gıda 

ürünleri satın aldıkları için bu tür gıda ürünleri tadı, aroması vb. nedenlerle gıda israfını 

artırabilir (Setti vd., 2016). 

 

Rees vd. (2019), tüketicilerin ambalaj üzerindeki sürdürülebilirlik ipuçlarını tanıma düzeyinin 

satın alma niyeti ve satın alma davranışı üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Çalışma, 

gelir düzeyi arttıkça sürdürülebilirlik ipuçlarının tanınma düzeyinin de arttığını 

göstermektedir (Rees vd., 2019). 

 

Gelir düzeyine ek olarak, tüketicilerin ve hanelerin diğer demografik özellikleri de hem tek 

başına hem de çevresel boyutlar ve sağlıklı beslenme konusundaki farkındalık düzeyleri 

üzerindeki etkileriyle birlikte, gıda ve beslenme tercihlerini önemli ölçüde etkilemektedir. 

Örneğin, kadınların sürdürülebilirlik konularına bireysel olarak erkeklere göre daha fazla 

eğilimli oldukları (Tobler vd., 2011; Hayley vd., 2015) tespit edilmişken, hane bazında ele 

alındığında, yetişkinlerin  çocuk sahibi olduklarında gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve 

sağlıklı beslenme tercihleri gibi konularda daha fazla dikkat ettikleri ortaya konmuştur. Ayrıca 

tüketicilerin eğitim düzeyi ve mesleği, tüketici davranışlarını ve tercihlerini etkileyen diğer 

önemli faktörlerdendir. Sosyal statü ne kadar yüksekse (eğitim düzeyi ve mesleğe göre), çevre 

ve sağlık konularında farkındalık ve bilgi düzeyinin de o kadar yüksek olduğu söylenebilir. 

 

Öğrenme ve bilgi düzeyi, algı, tutum ve inançlar ve motivasyon gibi psikolojik faktörler, 

tüketicilerin gıda davranışlarını etkilemektedir. Tüketicilerin gıda seçimlerinin çevresel 

sonuçları hakkındaki bilgileri çok önemlidir. Bu tür bilgileri içeren gıda etiketleri vatandaşları 

bu konuda bilgilendirir (Vanham ve Leip, 2020). Örneğin, gıda ürünlerinin karbon ayak izi, su 

ayak izi, ekolojik ayak izi vb. hakkında bazı bilgiler içeren bu tür gıda etiketlerine sahip 

olmaları sürdürülebilirlik açısından olumludur. 

 

Azzurra vd. (2019), organik gıdaları tercih eden tüketicilerin mevcut gıda seçenekleriyle ilgili 

olarak daha yüksek bir sürdürülebilirlik algısına sahip olduğunu öne sürmektedir. Bu 

tüketiciler daha sürdürülebilir yaşam tarzlarına da sahiptir. Ayrıca tüketicilerin organik 

tüketim yoğunluğu çoğunlukla gıda güvenliğine ilişkin kaygıları dikkate almaktadır. Organik 

gıda tüketimini teşvik etmek, genellikle gıda sistemlerinin sürdürülebilirliğini iyileştirmenin 

ve sürdürülebilir diyetlerin yayılmasını teşvik etmenin bir yolu olarak kabul edilir (Mørk vd., 

2017).  

 

Öte yandan bireyler sürdürülebilir tüketim davranışı sergilerken sadece kendilerini düşünerek 

değil, diğer insanları, gelecek nesilleri ve doğal çevreyi de düşünerek hareket etmektedirler. 

Bu doğrultuda bireylerin çevresel tutum ve davranışlarının altında egoizm (kendine yönelik), 

özgecilik (toplum odaklı) ve biyosferik (biyosfer odaklı) değer yönelimlerinin yattığı ileri 

sürülmektedir (Stern ve Dietz, 1994). Sürdürülebilir gıda tüketimi açısından literatür, egoist, 

özgecil ve biyosferik değerleri (ör. otantiklik, gelecek nesillere karşı sorumluluk ve 

çevrecilik) belirleyici değerler olarak kabul ederken, fonksiyonel değerleri (ör. bulunabilirlik, 

fiyat, promosyonlar vb.) destekleyici değerler olarak kabul eder. 

 

Kaiser ve Byrka'ya (2015) göre, bireylerin tutumla ilgili diyet uygulamalarına katılımı, 

çevresel tutumlarıyla ilgilidir (Kaiser ve Byrka, 2015). Çevre dostu satın almanın sosyal 

olarak arzu edilen bir davranış olduğu da açıktır (Yamoah ve Acquaye, 2019). Ayrıca alışveriş 

ortamları tüketicilerin yiyecek seçimlerini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. Coucke 

vd. (2019) yaptığı bir çalışmada daha sürdürülebilir et ürünlerinin satışını, teşhir alanının 

boyutunun ve teşhir alanındaki sergilenen ürün sayısının değiştirilmesinden etkilendiği tespit 

edilmiştir. Tüketicilerin bu tür gerçekleri daha sürdürülebilir (ya da sürdürülebilir olmayan) 
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satın almalarına neden olan görsel ipuçları olarak algıladıkları söylenebilir. 

 

Tutumlara ek olarak inançlar da davranışlar üzerinde etkilidir. Yüksek kaliteli, sağlık odaklı 

ve organik gıda maddeleri, sağlık ve zindelik konusuna önem veren tüketicilerin daha fazla 

dikkatini çekmesiyle birlikte giderek daha popüler hale gelmiştir. Azzurra vd. (2019) 

çalışmasında, ülkeler arasında çok az fark bulunan Avrupalı tüketicilerin, öncelikle daha 

sağlıklı olduğuna inandıkları için organik gıdaları tercih ettikleri tespit edilmiştir (Thøgersen, 

2009; Willer ve Kilcher, 2012). Ayrıca, daha sağlıklı beslenme kalıpları, üreticileri daha 

sürdürülebilir gıda ürünleri üretmeye teşvik eder ve gıda israfını azaltır (Baudry vd. 2017). 

 

Tüketicinin katılımı, motivasyon yoluyla sürdürülebilir tüketimde hayati bir rol oynamaktadır. 

Vega-Zamora, vd. (2020) tarafından yapılan araştırmaya göre genel olarak gıda konusuna 

daha çok önem veren tüketiciler, diğerlerinden daha fazla organik gıda tüketmektedir. Bu 

nedenle, çevre bilincinin artırılması ve tüketicilerin daha sürdürülebilir tüketime önem 

vermeleri, yetişkinlerin sürdürülebilirliği yaşamlarına dahil etmelerini sağlayabilir. 

 

Sürdürülebilir gıda davranışlarını, birçok motivasyon tetikleyebilir. Stancu vd., (2020)’e göre, 

et tüketimini sınırlama gibi kısıtlayıcı davranışlar, kişilerin sosyal gruplara uyum sağlama 

arzusundan kaynaklanmaktadır. Benzer şekilde, öz bilincin etkisiyle organik veya diğer 

sürdürülebilir gıdaları satın almak, atıkları başkaları üzerinde iyi bir imaj yaratmak için 

ayırmak, içsel motivasyonlar arasında yer almaktadır. Gerçek şu ki, fiyat, algılanan tat veya 

yüksek kalite gibi bazı dış motivasyonların etkisi de satın alma sürecinde görülebilir. Öte 

yandan, hayvan haklarına saygı, toprağın ve suyun kirlenmesini önleyerek çevreyi korumak 

gibi değerler setinden kaynaklanan içselleştirilmiş motivasyonlar, sürdürülebilir gıda ürünleri 

satın almada rol oynamaktadır. Sürdürülebilirliğe ilgi veya kompostlama yoluyla büyüyen 

bitkileri görmek gibi sürdürülebilirlik çabalarından zevk almak da içsel motivasyonlar 

arasında yer almaktadır. 

 

Tüketicilerin bazı adımlarda aktif rol oynaması ile daha sürdürülebilir gıda tüketim güdülerine 

ulaşılabilecekleri açıktır. Quested vd. (2013)’e göre bu adımlar şu şekilde sıralanabilir; gıda 

satın alma, depolama, hazırlama, gıda tüketimini planlama. Bir çok motif bu adımlarda farklı 

roller oynar. Örneğin, çeşitlilik arayışı, sosyalleşme ve hazcılık gibi güdüler, dışarıda yemek 

yeme gibi daha az sürdürülebilir davranışlara yol açarken, başarı, hırs ve güvenlik gibi 

güdüler, evde yemek pişirme veya yiyecek alışverişine katılma gibi daha sürdürülebilir 

davranışları tetikler (Botonaki ve Mattas, 2010). 

 

 

Gerçek Davranıştan Sürdürülebilir Davranışa: Davranış Değişimi ve Engeller 

 

Campbell (1963) 'a göre, kişinin kendi genel tutumları ile planlanan davranışın potansiyel 

maliyetleri arasındaki “aritmetik fark”, bireyi alternatif eylem yolları arasında seçim yapmaya 

iter. Campbell'ın Campbell Paradigma adı verilen bu görüşü, geçmiş satın alma alışkanlıkları, 

premium fiyatlandırma, bulunabilirlik ve ürün çeşitliliği gibi performans faktörleri ile 

sürdürülebilir gıda satın alma davranışı arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. Bir müşterinin bu 

faktörlerden teker teker veya hepsinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda, sürdürülebilir 

gıda ürünleri satın alma olasılığının daha düşük olması söz konusudur. (Yamoah ve Acquaye, 

2019). 
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Sürdürülebilir tüketici davranışları üzerine henüz çözülmemiş bir paradoks söz konusudur 

(Gruber ve Schlegelmilch, 2014). Bahsedilen bu çözümsüzlüğe bir açıklama bulmak için 

tutum ve davranış arasındaki farklara odaklananr çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Örneğin, 

Gorgitano ve Sodano (2014) daha sürdürülebilir gıda tüketim modellerine sahip olmak için üç 

ana engel tanımlamaktadır: geri tepme etkisi, bilgi-hareket boşluğu ve davranış-etki-boşluğu. 

Geri tepme etkisi, tüketicilerin sürdürülebilir tüketim davranışı hakkındaki zihinsel 

seçimlerini ve bunun daha az sürdürülebilir olan nihai etkisini ifade eder. Örneğin, tüketiciler 

sürdürülebilir gıdalar yediğinde, daha az sürdürülebilir bir şeyi yeme hakkını kazandığına 

inanırlar. Bu, daha az sürdürülebilir alternatifin aşırı tüketimine bile yol açabilir. Diğer bir 

engel, bilgi-eylem boşluğu, tüketicilerin sürdürülebilir davranış alternatifleri hakkında yeterli 

bilgiye sahip olsalar bile, bu şekilde davranmayı tercih etmeyebileceklerini belirtmektedir. 

Örneğin alkollü içeceklerin sağlığa olumsuz etkilerinin bilinmesine ragmen, insanlar 

tüketmeye devam etmektedirler. Bu, bilgi ve eylem arasında bariz bir boşluğu yansıtır. Son 

engel olarak, davranış-etki boşluğu, gerekli davranış değişikliği sağlandığında beklenen 

sonuçların gözlemlenen sonuçlardan saptığı durumu yansıtır. Örneğin, vejetaryen diyetin 

ekolojik etkisi, ikame edilmiş gıda ürünlerinin olumsuz etkileriyle dengelenebilir ve bu da 

artan ayak izleriyle sonuçlanır (Csutora, 2012). 

 

Sürdürülebilir Gıda Tüketimi Hedefine Ulaşmak için Davranış Değişikliği 
 

Yetişkinlerin gıda tüketimi alışkanlıklarını, özellikle sürdürülebilir gıda tüketim 

alışkanlıklarını ve davranışlarını değiştirmek zordur. Önceki bölümlerde teorik olarak 

açıklandığı gibi, davranış değişliği ve gelişimi açısından bilgi, tutumlar, inançlar, değerler, 

yaşam tarzı, demografi ve psikolojik faktörler gibi içsel faktörler veya sosyal etki, medya ve 

pazarlama, sosyal normlar ve düzenlemeler gibi dış faktörler etkilidir. 

 

Bu geniş yelpazedeki faktörler ve engeller göz önüne alındığında davranış değişikliği 

sistematik bir süreç gerektirir. Vermeir vd. (2020) tarafından geliştirilen, hedefe yönelik yapı, 

literatürde bu süreci detaylı olarak inceleyen çalışmaların başında gelmektedir. Bu yapı 

beş adım içerir; Tüketiciler: (1) çevreye olumlu değer verirler, (2) arzu edilen ile çevrenin 

gerçek durumu arasında bir tutarsızlığı fark ederler, (3) bu tutarsızlığı azaltmak için harekete 

geçmeyi seçerler, (4) beklenen davranışta bulunmaya niyetlenirler. onları istenen son duruma 

yaklaştır ve (5) niyetlerine göre hareket ederler. Bu yapı, çevresel açıdan sürdürülebilir gıda 

tüketimine uygulanmıştır ve her bir bileşeninde, çevresel açıdan sürdürülebilir gıda tüketimine 

yönelik birçok müdahale ve engel ile ilişkilendirilmiştir. 

 

Bahsi geçen yapıya göre, öncelikle tüketiciler, teşvik edilecek davranışın tüketicinin 

değerlerine katkıda bulunduğunu algılamaması durumunda; (örneğin, birey sağlıklı 

beslenmeye değer vermiyorsa) tüketicinin satın aldığı gıda ürünlerinin besin değerleri veya 

içeriği ile ilgilenmesi olası değildir. İkincisi, bireyler, yalnızca durumları ile olumlu bir değeri 

olan nihai durum arasında bir tutarsızlık olduğunu düşündüklerinde hedeflenen davranışa 

yönelik harekete geçeceklerdir. Tüketici, mevcut ve nihai durum arasında bir çelişki 

hissetmiyorsa, bunu azaltmak veya gidermek için harekete geçmesine gerek yoktur. Örneğin, 

tüketici zaten sağlıklı beslenmeye önem veriyorsa ve sağlıklı beslendiğine inanıyorsa, doymuş 

yağları beslenmesinden çıkarma olasılığı daha düşüktür. Üçüncüsü, mevcut durum ile istenen 

durum arasında algılanan bir farklılık olsa bile, insanlar istenen duruma ulaşmak için harekete 

geçmek yerine çaba sarf etmemek için amaçlanan son durumu değersizleştirmeyi seçebilirler. 

Aynı durum, mevcut ve istenen durumlar arasındaki farkla ilgili inançtaki değişikliklerle de 

ortaya çıkabilir. Etiketi okuyarak ürünlerin içeriğine ilişkin bilgilere (örn. doymuş - doymamış 

yağ oranı) ulaşılabildiği durumlarda, etiket okumasını zaman kaybı bulan bir kişi, 

doymuş/doymamış yağlarla ilgili bilgileri görse dahi görmezden gelebilir. Bu davranışı, başka 
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tür sağlıklı yiyecekleri tükettiği ve/veya bu tür yiyecekleri satın alma sıklığının düşük olduğu 

düşüncesine dayandırır. Dördüncüsü, insanlar mevcut durum ile istenen son durum arasında 

algılanan bir sapmayı azaltmaya karar verseler bile, farklı eylemler arasında seçim yapmaları 

gerekir. Örneğin, hem yüksek doymuş yağ hem de yüksek karbonhidratlı diyetler sağlık 

üzerinde olumsuz etkilere sahip olsa da, yüksek doymuş yağlar sağlığa daha zararlı ise 

tüketiciler yüksek karbonhidratlı ürünleri yüksek doymuş yağ içeren ürünlere tercih 

etmektedir. Beşincisi, bazı davranışsal niyetler tüketiciler tarafından gerçekleştirilemeyebilir. 

 

Bunun nedenlerinden biri, amaçlanan davranışı gerçekleştirmenin bazen imkansız olmasıdır. 

Amaçlanan davranışın gerçekleştirilememesinin ikinci nedeni, bireyin ulaşmaya çalıştığı diğer 

amaçlarla ilgilidir. Bireyin diğer amaçları, amaçlanan davranışı gerçekleştirmek için 

girişeceği çabalarla bağdaşmıyorsa, birey bir seçim yapmak zorunda kalabilir. Bir hedefe 

ulaşıldığında elde edilmesi beklenen faydalar, diğer hedeflerin maliyetlerinden daha azsa, 

amaçlanan davranış yerine getirilmeyecektir (Vermeir vd., 2020). Kişi, yüksek doymuş yağın 

sağlığına zarar verdiğine inansa ve diyetinde tüketimini azaltmayı düşünse bile, sağlıklı 

gıdaların bulunmaması nedeniyle tüketimi ortadan kaldırmayı başaramayabilir. Tüm yapı 

Şekil 1'de sunulmaktadır. 

 

 
 

Şekil 3: Hedefe Yönelik Yapı 

Kaynak: Vermeir vd., 2020 

 

Sürdürülebilir tüketim davranışlarını geliştirmek ve sürdürmek için farkındalığı, istekliliği ve 

motivasyonu artırmak önemlidir ancak yeterli değildir. Çoğu durumda tüketiciler, 

sürdürülebilir tüketimin çevresel, sosyal ve ekonomik yönleriyle ilgilenirler. Ancak bu durum 

tüketim davranışlarına yansımamaktadır. Bu durum kısmen alıcıların/tüketicilerin karşılaştığı 

çeşitli engellerle açıklanabilir (WBC, 2008). 
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Quoquab ve Mohammad (2017) tarafından belirtilen engeller, Hedefe Yönelik Yapı (Goal 

Directed Framework) ile birleştirildiğinde, bu engellerin her adımda sahip olduğu etkiler 

anlaşılabilir. Örneğin, tüketicilerin bilinçlenmemesi ve sürdürülebilir tüketim konusunda 

yürürlükte olan politikaların yetersiz olması, insanların ya pozitif değerler atfetmesini ya da 

herhangi bir farklılık algılamasını engellemektedir. Öte yandan, tüketicilerin bazı kişisel 

özellikleri de davranış değişiklikleri üzerinde önemli engeller olarak hareket edebilir. 

Tüketicilerin sosyal normları ve/veya bencil davranışları, sağlıklı ve çevre dostu gıdaların 

satın alınamaması nedeniyle tüketim kalıplarını değiştirmek ve yeni beslenme alışkanlıkları 

edinmek çok zor olabilir. Bu engeller davranış değişikliğine yönelik niyet yaratmayı engeller. 

Tüketicilerin niyeti olsa bile, bu faktörler davranışı değiştirme olasılığına engel teşkil eder. 

 

Engeller kültürel açıdan da ele alınmalıdır. Örneğin bazı ülkelerde misafirlere sağlıklı ve/veya 

bol yemek sağlanarak misafirler abartılı bir şekilde ağırlanmaktadır. Graham- Rowe vd. 

(2014), gıda israfını azaltmak için önemli bir engel olan bu kavramı “iyi sağlayıcı” olarak 

tanımlamaktadır. Bunun yanında yaşayan coğrafyanın kültürel yapıyı birçok yönden 

şekillendirdiği açıktır. Beslenme biçimi, kültürün kritik yansımalarından biridir. Bu açıdan 

bakıldığında, bazı ülkelerde geleneksel gıda tüketim engelleri bulunurken bazılarında 

bulunmayabilir. Örneğin, Akdeniz diyeti zeytinyağı, zeytin, meyve, sebze, tahıllar, 

baklagiller, kuruyemişler vb. içerir ve doğası gereği diğer bazı diyet türlerinden daha sağlıklı 

ve daha sürdürülebilirdir (Dernini ve Berry, 2015). Bazı insanlar yemek israfının önemli bir 

sorun olduğunu düşünmezler. Böylece bu kişiler yemek israflarını azaltmak için herhangi bir 

önlem almamaktadırlar. Ayrıca, bazı insanlar gıda israfı sorunundaki rollerinin farkında 

değildirler (Graham-Rowe vd., 2014). 

 

Bununla birlikte, sürdürülebilir gıda satın alma kararlarını tamamen tutum-davranış boşluğuna 

dayandırmak muhtemelen yanlış olacaktır. Tüketici tercihlerinden bağımsız çeşitli engeller de 

olabilir. Örneğin, sürdürülebilir gıdaların mevcudiyeti, sürdürülebilirlik konularının 

bilinmemesi, ürünler hakkında güvenilir bilgi eksikliği, düşük ürün kalitesi, yüksek 

fiyatlandırma vb. sürdürülebilir gıda satın alma davranışını engelleyebilecek diğer 

faktörlerden sadece bazılarıdır (Gleim vd., 2013; Bezawada ve Pauwels, 2013; Dean vd., 

2012). Örneğin, tüketicilerin organik gıda tüketmesini engelleyen engellerin %50'sinin güven 

ve sertifika eksikliğinden kaynaklandığı tespit edilmiştir (Tranter vd., 2009). 

 

Engeller kısaca bilgi eksikliği, yemek yapma becerisinin olmaması, bireylerin etkisinin 

farkında olmaması, sürdürülebilirlik kavramının bilinmemesi vb. “kişisel engeller” ve yetersiz 

satın alma gücü, bilgi vermeyen etiketleme, aşırı satın almaya neden olan pazarlama 

stratejileri, erişilemezlik vb. “dış engeller” olmak üzere iki gruba ayrılabilir (Shariff vd., 

2012). Kişisel engeller eğitim programları, kamu politikaları, dürtme stratejileri vb. bazı dış 

müdahalelerle aşılabilir;  

 

Gıda Sürdürülebilirliğine COVID-19 Etkisi 
 

COVID-19, dünyanın geri kalanında olduğu gibi Avrupa'da da kısa vadeli olumsuz etkilerinin 

yanı sıra, tahmin edilmesi çok daha zor olan uzun vadeli etkilere neden olmuş ve 

sürdürülebilir kalkınma için önemli gerilemelere yol açmıştır. Toplumlar için daha 

sürdürülebilir, kapsayıcı ve dirençli ekonomiler inşa etmek için pandemiden dersler 

çıkarılması gerekmektedir (Policy, 2020). 
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Yoksulluk (SDG 1), gıda güvenliği (SDG 2), sağlık (SDG 3) ve ekonomi (SDG 8) ile ilgili 

sürdürülebilir kalkınma hedefleri COVID-19 pandemisinden olumsuz etkilenmektedir. 

IMF'ye göre 2020'de ülkelerin %90'ı resesyonla karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca, açlık ve gıda 

güvensizliği Avrupa için diğer sorunlu alanlardır (IEEP, 2020). Mevcut eğilimlerle 2030 

yılına kadar 840 milyondan fazla insan (nüfusun %9,8'i) açlıktan etkilenebilir (FAO, 2020). 

İyileşme döneminde yetersiz beslenen insan sayısının azalması beklense de pandemi salgını 

öncesi hedef seviyenin altında kalmaya devam edeceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda AB 

tarafından 2021-2027 bütçelerinde çarpıcı artışlar planlanmaktadır (IEEP, 2020). 

 

Ayrıca, COVID-19 durumu nedeniyle dünya çapında, gıda tüketim davranışındaki eğilimler 

değişti. Böylece insanlar eskisinden daha fazla evde yemek yapmaya yönelmiş, küçük ve 

yerel perakendecilerden satın almalar artmıştır. Üstelik insanlar geleneksel alışveriş yerine 

internetten yemek alışverişini tercih etmektedirler. İnsanlar sağlık endişeleri nedeniyle daha 

sağlıklı gıda ürünlerine sahip olmayı tercih etmiş ve gıda israfı azalmıştır (Borsellino vd., 

2020). Janssen vd. (2021), pandeminin ilk dalgası sırasında salgının tüketicilerin yeme 

davranışında neden olduğu değişiklikleri ortaya koymak için Almanya, Danimarka ve 

Slovenya'da bir araştırma yaptı. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, katılımcıların tüketim sıklığı 

ürün türlerine bağlı olarak %15-42 oranında değişmiştir. En büyük değişim dondurulmuş 

gıda, konserve ve atıştırmalıklar gibi raf ömrü uzun ürünlerde görülürken, değişim ekmek, 

alkollü içecekler ve süt ürünleri gibi ürünlerde daha düşüktü. Bunun dışında sebze ve meyve 

gibi çabuk bozulan ürünlere olan talepte düşüş yaşanmıştır. 

 

COVID-19, bireylerin gıda tüketimine ilişkin algısını etkilemektedir. Uluslararası Gıda Bilgi 

Konseyi (IFIC) (2020) tarafından hazırlanan bir rapora göre, ABD'de araştırmaya katılan 

kişilerin %25'i COVID-19 salgını başladığından bu yana etin daha az güvenli hale geldiğini 

düşünmektedir. Ayrıca aynı rapor, 45 yaşın altındaki kişilerin süt ürünleri, bebek mamaları ve 

içecekleri, bitkisel kaynaklı proteinler ve diğer paketlenmiş gıdaların COVID-19 pandemisi 

öncesine kıyasla yaklaşık %11-13 oranında daha az güvenli olduğuna inandığını belirtiyor. Bu 

rapordaki bir başka ilginç bulgu, COVID-19 durumunun küresel bir salgın haline gelmesinden 

sonra kadınların taze meyve ve sebzeleri daha az güvenli algıladıklarını gösteriyor. 

 

COVID-19 pandemisi ile birlikte gıda alışverişi davranışları da değişti. Avrupa İnovasyon ve 

Teknoloji Enstitüsü'nün (EIT) 10 Avrupa ülkesini göz önünde bulundurarak hazırladığı 

raporda, online alışveriş eğiliminin hızlı bir şekilde arttığı, insanların daha yüksek hacimlerde 

satın almaya başladığı, satın almalarını planladığı ve bunun da pandemi öncesine göre anlık 

satın alımların azaldığı belirtildi. Ayrıca gelir düzeylerinin düşmesi tüketicilerin ucuz gıdaları 

ve bilinmeyen markaları daha çok tercih etmesine neden olmuştur. Gıda fiyatlarının yanı sıra 

ambalaj da satın alma kararlarında önemli bir kriter olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. 

Tüketiciler, sürdürülebilir ve bilgilendirici paketlere sahip olmaya daha fazla dikkat etmeye 

başladı. Son olarak, raporun bulguları insanların yemek pişirmek ve yeni tarifler 

deneyimlemek için daha fazla zaman ayırma fırsatına sahip olduğunu gösteriyor (EIT, 2020). 

 

Genel Değerlendirme 

 
Dünya, küresel ısınma, toprak kaybı, doğal su kaynaklarının hızla tükenmesi, kaynakların 

adaletsiz dağılımı, açlık, obezite gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. 2050 yılına kadar 

dünya nüfusunun 10 milyara ulaşacağı tahmini, bu sorunların daha da kötüleşeceğini 

gösteriyor. Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte temel beslenme ihtiyacını karşılamak için 

gıda talebi artacaktır (BBC, 2019). Artan talep, kaynakların azalmasıyla birlikte temel 

sorunları da beraberinde getiriyor. Artan gıda talebi, tarımsal üretimin artırılmasıyla 

karşılanabilir. Ancak, kentleşme ve erozyon sonucu tarım arazilerinin başka amaçlarla 
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kullanılması tüketicilerin sürdürülebilir, yerel ve organik ürünlere kolayca ulaşmasını 

zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, tüketici davranışlarının sürdürülebilir tüketime uygun hale 

getirilmesi çok önemli bir konu haline gelmektedir. 

 

Gıda kayıplarının üçte biri, gıdalar tüketicilere ulaşmadan önce gerçekleşmektedir. Büyük 

perakendecilerin, bakkal standartlarını karşılamayan kusurlu (çirkin) gıdaları satma 

konusundaki isteksizliği, tüketim aşamasından önce gıda zincirinde gıda kayıplarına neden 

olmaktadır. Tüketicilerin bu tür gıdaları tercih etme eğilimleri, perakendecileri bu gıdaları 

kendi pazarlarında satmaya yöneltebileceğinden, bu ürünlerin kullanılabilirliği konusunda 

tüketici bilinçlendirilerek bu kayıplar önlenebilir. Başka bir bakış açısıyla, üretici ve 

perakendecilerin de sürdürülebilir gıda tüketimi konusunda tüketici bilincini artırmada önemli 

bir rolü vardır. Örneğin, çevresel ve sosyal etkiler hakkında bilgi içeren etiketler, daha bilinçli 

tüketiciler oluşturmaya yardımcı olabilir. Ayrıca organik gıdalar gibi sürdürülebilirliği yüksek 

ürünlerin raflarda daha ön planda tutulması ve görünürlüklerinin artırılması ile tüketiciler bu 

tür gıdalara yönlendirilebilir. Çalışmalar, sürdürülebilir ürünlerin sergilendiği alanları 

artırarak ve et gibi daha az sürdürülebilir ürünlerin kapsadığı alanları azaltarak, sürdürülebilir 

ürünlerin satışlarının arttığı ve diğer ürünlerin satışlarının azaldığı sonucuna varmıştır 

(Coucke vd., 2019). 

 

Politika yapıcılar ve düzenleyici güce sahip kurumlar uygun stratejiler ve programlar geliştirip 

uygularsa, üretimden imhaya kadar tüm gıda zincirindeki kayıpları da önleyebilir. Politika 

yapıcıların bir diğer kritik rolü, tüketicilerin tüketim davranışlarını sorgulama, tartışma, 

tartışma ve yansıtma becerilerini geliştirmektir. Bu hem kısa vadeli hem de uzun vadeli 

stratejilerle mümkündür. Bilgilendirici faaliyetler, farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetlerle 

birlikte kısa vadeli stratejiler uygulama aracı iken, eğitim sistemini güncellemek uzun vadeli 

stratejiler için çalışan bir karardır. Ek olarak, hükümetlerin tüketiciler için harekete 

geçmelerini ve çevre politikalarının oluşturulmasına katılmalarını sağlayan bazı mekanizmalar 

sağlaması gerekir (Menegat, 2002). 

 

Sözü edilen bu kayıp ve atıklar, daha çok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanan 

sorunlardır ve çeşitli politikalar ve kararlı uygulamalarla giderilebilir. Ancak gelişmiş 

ülkelerdeki kayıpların büyük çoğunluğu tüketici düzeyinde gerçekleşmekte ve bu konuda 

davranış değişikliği yaratmak için çok daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bu 

aşamada tüketicilerin, sanayinin ve kamuoyunun ortak çabası gerekmektedir. 

 

Tüketici düzeyinde ortaya çıkan gıda israfı, tüketimin üç farklı aşamasından 

kaynaklanmaktadır. Tüketim öncesi, sırası ve sonrasındaki davranışlar tüketicilerin 

demografik, sosyal ve davranışsal özellikleri ile ilişkilidir. 

 

Tüketim öncesi aşamada gıda israfı; plansız alışveriş, gıdaların üretim sürecini göz ardı etme, 

etiket okuma alışkanlığının olmaması, öğün planlamasının yapılmaması, yerel ürün ve/veya 

üreticilerin tercih edilmemesi, paketlenmiş veya ambalajlı veya yüksek çalışma saatleri ve 

zaman kısıtlamaları nedeniyle işlenmiş gıdalar, promosyonların etkisi altında aşırı alımlar vb. 

Nedenlerle ortaya çıkmaktadır. 

 

Tüketim aşamasındaki sürdürülebilir olmayan davranışlar, yemek pişirme becerisinin 

olmaması, yemeklerin zamanlamasının farklı 'son kullanma tarihleri' ile yanlış sıralanması, 

yanlış porsiyonlama, aşırı pişirme, dışarıda yemek yeme sıklığının fazla olması, burun-kuyruk 

eksikliği olarak sıralanabilir. kullanım, artıkları yeniden kullanma becerisinin olmaması vb. 

şeklinde sıralanabilir. 
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Son olarak tüketim sonrası dönemde istenmeyen davranışlar arasında, artıkların uygunsuz 

depolanması veya kullanılması, artıkların kompostlanmaması, tüketilmeyen gıdaların 

paylaşılması/bağışlanması vb. sayılabilir. 

 

Tüketiciler gıda tüketim tercihlerinin sürdürülebilirliğe etkisi konusunda bilgilendirilseler de 

bunu davranışa dönüştürmekte her zaman başarılı olamamaktadırlar. Bunun nedenleri bazen 

kişisel (zaman, gelir, kolaylık vb.) olabileceği gibi bazen de kişiler arası etkileşimler 

sonucunda sosyal nedenlere (kültür, sosyalleşme, trend haline gelen tüketim alışkanlıkları vb.) 

bağlıdır. 

 

Sürdürülebilir davranış değişikliklerini yönlendirmenin birçok yolu olduğu açıktır. İlerleyen 

bölümlerde bir ülkeye ve belirli tüketici gruplarına özel öneriler sunulurken, evrensel olarak 

öne sürülebilecek öneriler arasında öne çıkanlar şunlardır: 

 

 

• Tüketiciler, gıdaların besin değerleri ve çevresel etkileri hakkında doğru bilgiye sahiplerse, 

menülerini aynı besin değerine sahip ancak daha sürdürülebilir gıda alternatifleriyle 

planlayabilirler. 

 

• Gıda okuryazarlığını artırmak ve tüketicilere etiket okuma alışkanlığı kazandırmak için 

alınan önlemler, gıdaların çevresel etkilerini anlamalarını sağlayarak davranış değişikliği 

için motivasyon sağlar. 

 

• Yerel üreticilere kolay erişim sağlamak için üretici pazarları oluşturmak, genişletmek ve bu 

yönde politikalar geliştirmek gerekmektedir. Market zincirleri ve yerel üreticilerin iş birliği 

sayesinde yerel ürünlere erişim kolaylaşabilir. 

 

• Tüketiciler için rol model olarak yenilikçileri ve erken benimseyenleri tanıtmak ve iyi 

örnekleri teşvik etmek, tüketicileri teşvik edebilir. 

 

• Eğitim materyalleri ve programları, kamu hizmeti reklamları, mağaza içi düzenlemeler, 

çeşitli kampanyalar sürekli davranış değişikliği sağlayabilir. 

 

İlerleyen bölümlerde gıda tüketim kalıplarında ülke bazında mevcut durum daha detaylı 

olarak incelenmektedir. 
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Giriş 

 
Çevre konusunda sürdürülebilir gıda tüketimi, son yıllarda sivil toplum, hükümetler ve 

uluslararası kuruluşların ilgilendiği önemli konulardan biri olarak gündeme gelmiştir. Çevre 

duyarlılığına veya toplumdaki ilgiye odaklanan girişimlerin ve hükümetlerin yarattığı 

farkındalık, birçok farklı bilim dalından birçok bilim insanını sürdürülebilir gıda tüketimi 

konusunda çalışmalar yapmaya sevk etmektedir. 1987 yılında Birleşmiş Milletler'in 

Brundtland Komisyonu'ndan sonra "sürdürülebilirlik" ve "sürdürülebilir kalkınma" 

kavramlarının kabul edilmesinden sonra, daha sonraki yıllarda hükümetler arası kuruluşların 

öncülüğünde “sürdürülebilir tüketim” kavramı ön plana çıkmıştır. 1994 yılında Oslo 

Sempozyumu, sürdürülebilir tüketim kavramını “doğal kaynakların ve toksik maddelerin 

kullanımını ve atıkların emisyonlarını en aza indirirken, temel ihtiyaçlara cevap veren ve daha 

iyi bir yaşam kalitesi getiren hizmetlerin ve ilgili ürünlerin kullanımı” olarak tanımlamaktadır. 

Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmamak için hizmetin veya ürünün yaşam döngüsü 

boyunca atık ve kirleticiler” (Norveç Çevre Bakanlığı, 1994). 

 

Sosyal bilimciler, paydaşların çıkarlarına göre sürdürülebilir gıda tüketimine odaklanarak 

üreticiler, tüketiciler ve tedarik zincirleri gibi sosyal aktörleri ve süreçleri ayrıntılı olarak 

inceler. Sosyal bilimler alanında sürdürülebilir gıda tüketimine yönelik çalışmalar, "gıda 

tüketimindeki mevcut durumu anlamak", "gıda tüketim/üretim süreçlerinin sürdürülebilir 

yürütülmesi için uygulama önerileri geliştirmek" ve "farkındalık yaratmak" gibi temel konular 

çerçevesinde ilerlemektedir (Reisch, Ulrike ve Lorek, 2017; Vermeir ve Verbeke, 2006, 2008; 

Azzurra, Massimiliano ve Angela, 2019; Smith ve Gregory, 2013; Herrero vd., 2020). 

 

Gıda tüketimindeki mevcut durumu anlamak için tüketici davranışlarını ölçmek, şüphesiz 

ilgililer için önemli veriler sunmaktadır. Bu bölüm özünde yetişkinlerin sürdürülebilir gıda 

tüketim davranışlarını anlama motivasyonu ile geliştirilen “Sürdürülebilir Gıda Tüketimi 

Endeksi”ni tanıtmayı ve son tüketici tarafından sürdürülebilir tüketim davranışlarına ilişkin 

birincil verilerin oluşturulması sürecine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir 

Gıda Tüketimi Endeksi (SCOFI), olarak adlandırılan bu ölçüm aracının kullanımı 

yetişkinlerin sürdürülebilir tüketim davranışlarını ölçmek için 2019 yılında geliştirilmiş bir 

ölçüm aracıdır. SCOFI'nin ana boyutları "Sürdürülebilir Yaşam Tarzı", "Gıda Tüketimi ve 

Gıda İsrafı" ve "Ekolojik Tüketim" olarak sıralanmaktadır. Sürdürülebilir yaşam tarzını 

ölçmek için alt boyutlar olarak "Tüketici Gelişmişliği (CSO)", "Çevresel ve Sosyal Etki 

(ESI)" ve "Beslenme (NUT)" kullanılmıştır. Gıda tüketimini ve gıda israfını ölçmek için alt 

boyutlar olarak "Planlı Davranış (PBE)" ve "Gıda İsrafını Önleme (AFW)" kullanılmıştır. 

"Ekolojik Tüketim (ECO)" alt boyutlarına ayrılmamıştır. Bu bölümün amacı, sürdürülebilir 
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gıda tüketim davranışlarını ölçmek için bir araç olarak SCOFI'yi tanıtmaktır. Bu amaçla ilk 

bölümde SCOFI'nin geçerlik ve güvenirlik analizlerini içeren hazırlık süreçleri ve bir ölçme 

aracı olarak özellikleri tanıtılacaktır. İkinci bölümde SCOFI'nin boyutları/alt boyutları ve 

hesaplama/çalışma ilkeleri detaylandırılacaktır. 

 

SCOFI’nin Geliştirilmesi 
 

SCOFI, yetişkinlerin gıda tüketim davranışlarını ölçmek için geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. 

SCOFI'nin tüm istatistiksel analizleri Türkiye, Danimarka, İsveç, Slovakya ve Avusturya'dan 

toplanan verilerle yapılmıştır. Bu nedenle SCOFI, ülkeler arası karşılaştırmalar için uygun bir 

ölçüm aracı olarak sınıflandırılabilir. SCOFI geliştirme sürecinde, ölçek geliştirme sürecinde 

izlenen temel adımlar takip edilmiştir. Bu adımlar, SCOFI boyutlarını oluşturacak maddelerin 

belirlenmesi, maddelerin kapsam ve kapsam geçerliliği açısından değerlendirilmesi için 

uzman görüşlerinin alınması, hazırlanan aracın uzman değerlendirmeleri ışığında pilot 

çalışmasının yapılması ve nihai verilerin toplanarak ölçme aracının geçerlilik ve güvenilirlik 

testlerini içeren istatistiksel analizlerin yapılması aşamalarını içermektedir.  

 

SCOFI İçin Madde Havuzunun Hazırlanması  
 

Bu aşamada; Türkiye, Danimarka, İsveç, Slovakya ve Avusturya'dan araştırmacılar, SCOFI 

için yetişkinlerin gıda tüketim davranışlarını ölçmek için 5'li Likert formatına uygun maddeler 

önerdiler. Bu ülkelerden araştırmacılar tarafından önerilen maddeler belirli kategoriler altında 

derlenmiş, ikiliklerin ve belirsizliğin giderilmesi gibi gerekli düzenlemeler yapılmış, benzer 

maddeler birleştirilmiş ve uzman görüşü için SCOFI madde havuzu hazırlanmıştır. 

 

SCOFI Maddelerinin Uzmanlar Tarafından Değerlendirilmesi 
 

SCOFI madde havuzu, daha kapsamlı ve eksiksiz bir endeks oluşturmak için Türkiye, 

Danimarka, İsveç, Slovakya ve Avusturya'dan uzmanlara sunuldu. Kültürlerarası bir ölçme 

aracında kullanılacak maddelerin içerik geçerliliği açısından test edilmesi gerekmektedir. Bu 

bağlamda kapsamlı ve uygun bir ölçek aracı için uzman değerlendirmesi önemlidir. 

Değerlendirme esnasında, uzmanlar maddeleri; "madde gerekli değil", "madde gerekli ancak 

büyük revizyon gerekli", "madde gerekli ancak küçük revizyon gerekli" ve "madde gerekli" 

olmak üzere dört farklı kategoriye ayırdı. Altı ülkeden 27 uzmanın görüşü alınarak ve madde 

havuzu buna göre revize edilerek pilot veri toplamaya uygun hale getirilmiştir. Uzman 

değerlendirmesine göre önerilen 83 maddeden 67'si gerekli görülmüştür. Uzmanların en az 

yarısı maddeyi gerekli görmediği için 13 madde elenmiştir. Uzmanların değerlendirmelerine 

göre maddelerin geçerliliği 0-1 aralığında puanlanmış ve geçerli kabul sınırı 0,5 olarak 

belirlenmiştir. Kabul edilen maddelerin kapsam geçerlilik oranları 0,5 ile 0,9 arasında 

değişmektedir. Herhangi bir madde, uzmanların yarısından fazlası tarafından "gerekli" olarak 

derecelendirilmeli ve bir dereceye kadar içerik geçerliliğine sahip olmalıdır. Maddeyi 

"gerekli" olarak algılayan ne kadar uzman var ise (%50'nin üzerinde olmak üzere), içerik 

geçerliliğinin kapsamı veya derecesi o kadar büyük olur. Uzmanların verilen dört seçeneğe 

göre verdikleri yanıtlar Kapsam Geçerlilik Oranının hesaplanmasında kullanılmıştır. Kabul 

edilebilir değer aralıklarında olanlar uzmanların önerileri doğrultusunda gözden geçirilmiştir. 

Böylece madde havuzu iki aşamada gözden geçirilmiş ve SCOFI pilot çalışmaya hazır hale 

getirilmiştir. 
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Pilot Çalışma: SCOFI 
 

Pilot çalışma kapsamında 98 yetişkin katılımcıya SCOFI taslağı uygulanmış olup ve bu 

uygulama sırasında alınan geri bildirimlere (ortaklarla yapılan görüşmelere) göre SCOFI 

revize edilmiş ve ilk veri toplama turu için hazır hale getirilmiştir. 

 

SCOFI İçin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 
 

Araştırma örneklemini Türkiye, Danimarka, İsveç, Slovakya ve Avusturya'da yaşayan 

yetişkinler oluşturmaktadır. Veriler 2019 yılı içerisinde toplanmıştır. İndeksin yapı geçerliği 

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile test edilmiştir. 

Toplanan veriler rastgele ikiye ayrılmış ve birinci örneklem grubundan elde edilen verilerle 

AFA, ikinci örneklem grubundan elde edilen verilerle DFA gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel 

analiz, AFA ve CFA için 830 yetişkinden alınan verilere dayanmaktadır.  

 

SCOFI'nin geçerliğinin belirlenmesinde öncelikle açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılmış, 

ardından sorulardaki yapının geçerli olup olmadığını belirlemek için doğrulayıcı faktör analizi 

(DFA) uygulanmıştır. Endeksin güvenirliği için madde-toplam korelasyonu ve Cronbach's 

alpha iç tutarlılığı incelenmiştir. Verilerin faktör analizi gereksinimlerini karşılayıp 

karşılamadığını belirlemek için dağılımın normalliği ve uç değerler incelenmiştir (Yorulmaz, 

Çolak ve Altınkurt, 2018). Dağılımın normalliğinin belirlenmesinde çarpıklık ve basıklık 

katsayıları incelenmiştir. Bu değerlerin arasında (-1, +1) olduğu tespit edilmiştir. 

 

Uç değerlerin belirlenmesi amacıyla Z ve Mahalanobis değerleri hesaplamıştır. +3'ten büyük 

ve -3'ten küçük Z değerleri ile .01 anlamlılık düzeyine göre 2'nin üzerindeki Mahalanobis 

değerleri uç değer olarak belirlenmiş ve veri setinden çıkarılmıştır. 

 

Verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını incelemek için Kaiser Meyer Olkin (KMO) 

değeri ve Bartlett Küresellik Testi kullanılmıştır. KMO değeri .95 ve Bartlett Küresellik Testi 

[x2 = 12500.96; p = .00] anlamlı olarak tespit edilmiştir. Bu değerler verilerin faktör analizi 

için uygun olduğunu göstermektedir (Yong ve Pearce, 2013). Faktörlerin öz değerlerine ve 

her bir faktörün toplam varyansa katkısına dayalı grafik incelenmiş ve üç faktörlü bir çözüm 

benimsenmiştir. Maddelerin ölçekte kalması için iki kriter esas alınmıştır. Birincisi, faktör 

yüklerinin .40'tan büyük olması (Şencan, 2005) ve ikincisi, birden fazla faktörde yüksek yüke 

sahip maddelerin faktör yükleri arasındaki farkın en az .10 olmasıdır (Büyüköztürk, 2014). 48 

madde maddelerin faktör yüklerinin birden fazla faktörde yüksek olması nedeniyle ölçme 

aracından çıkarılmıştır. Madde çıkarma işlemi önce çakışan maddelerle başlamış, daha sonra 

düşük faktör yük değeri ile devam etmiştir. Maddeler tek tek ölçekten çıkarılmış ve her 

seferinde analiz tekrarlanmıştır. 37 maddelik ölçeğe maddeler çıkarıldıktan sonra AFA 

uygulanmıştır. DFA'dan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde χ2/sd oranı (2336.38/626) 

3.73'tür. AFA sonucunda ortaya çıkan yapıyı test etmek için DFA uygulanmıştır. DFA ile 

hesaplanan diğer uyum iyiliği indeksleri şunlardı: GFI= .84, CFI= .85, AGFI= .83, NFI= .81, 

VE RMSEA= .05. SCOFI'nin güvenirliği için Cronbach'ın alfa katsayısı incelenmiştir. 

SCOFI'nin güvenilirliğine ilişkin Cronbach alfa puanı .93'tür. SCOFI'nin her bir boyut için 

güvenirliğine ilişkin Cronbach alfa puanları ise Sürdürülebilir Yaşam Tarzı= .91, Gıda 

Tüketimi ve Gıda İsrafı= .78, Ekolojik Tüketim= .61 olarak tespit edilmiştir. 

 

SCOFI'nin son hali 37 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler tüketicilerin sürdürülebilir gıda 

tüketiminin üç ana boyutunu ve altı alt boyutunu ölçmektedir. Ana boyutlar; “Sürdürülebilir 

Yaşam Tarzı”, “Gıda Tüketimi ve Gıda İsrafı” ve "Ekolojik Tüketim" olarak belirlenmiştir. 

Sürdürülebilir Yaşam Tarzı için tekrarlanan açımlayıcı faktör analizine göre bu ana boyut üç 
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alt boyuttan oluşmaktadır. Sürdürülebilir Yaşam Tarzı boyutunun alt boyutları Tüketici 

Gelişmişliği (CSO), Çevresel ve Sosyal Etki (ESI) ve Beslenme (NUT) olarak 

adlandırılmaktadır. Gıda Tüketimi ve Gıda İsrafı için tekrarlanan açımlayıcı faktör analizine 

göre bu ana boyut iki alt boyuttan oluşmaktadır. Gıda Tüketimi ve Gıda İsrafı boyutunun alt 

boyutları Planlı Davranış (PBE) ve Gıda İsrafını Önleme (AFW) olarak adlandırılmıştır. 

 

SCOFI ‘nin Çalışma Yapısı 
 

Bir ölçüm aracı olarak SCOFI, yetişkinlerin gıda tüketim davranışlarını 3 boyuta göre ölçer. 

Bu bağlamda, bu bölümde SCOFI'ye göre nasıl hesaplama yapıldığı incelenecektir. Öncelikle 

SCOFI'yi oluşturan 3 ana boyut ele alınacaktır. Bu boyutlar “Sürdürülebilir Yaşam Tarzı”, 

“Gıda Tüketimi ve Gıda İsrafı” ve “Ekolojik Tüketim” olarak sıralanabilir. Daha sonra bu 

boyutların alt boyutları kapsam açısından incelenecektir. Son olarak bu boyutlar ve alt 

boyutlar ışığında SCOFI'nin hesaplama modeli açıklanacak ve SCOFI'nin çalışma yöntemi 

detaylandırılacaktır. 

 

Şekil 1: SCOFI Boyutları 

 

Sürdürülebilir Yaşam Tarzı 
 

Sürdürülebilir yaşam tarzı, “insanların tüm davranışları” ve temel yaşam ihtiyaçlarını garanti 

altına alarak ve onların ekolojik bölge kapasitesini dikkate alarak yaşama biçimleri olarak 

tanımlanabilir (Devuyst ve Volsem, 2001). Bu tanımı destekleyen SCOFI'nin sürdürülebilir 

yaşam tarzı boyutu, gıda tüketimi çerçevesinde yetişkinlerin davranışlarının ne kadar 

sürdürülebilir olduğunu ölçer. Bu boyutun temel ölçümü yetişkinlerin yaşam tarzlarına ilişkin 

davranışlarına dayanmaktadır. Özünde bu boyut, gıda tüketimi çerçevesinde yetişkinlerin 

yaşamlarının sürdürülebilir olup olmadığını ölçer. Sürdürülebilir Yaşam Tarzı boyutunun alt 

boyutları Tüketici Gelişmişliği (CSO), Çevresel ve Sosyal Etki (ESI) ve Beslenme (NUT) 

olarak adlandırılmaktadır. 

 

Gıda Tüketimi ve Gıda İsrafı 
 

Gıda tüketimi, gıda ile ilgili tüm tüketimi ifade etmektedir. Gıda israfı, "gıda tedarik 

zincirinden çıkarılan gıdadır" (Östergren vd., 2014). SCOFI bu çerçevede kalarak, Gıda 

Tüketimi ve Gıda İsrafı boyutları kapsamında son tüketici yetişkinlerin gıda tüketim 

davranışlarının sürdürülebilirliğini ölçmektedir. Yetişkinlerin gıda tüketim davranışlarının 

gıda israfı ile ilişkilendirilerek ölçülmesi ve puanlama bu bağlamda bu boyut kullanılarak 
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yapılmaktadır. Gıda Tüketimi ve Gıda İsrafı boyutunun alt boyutları Planlı Davranış (PBE) ve 

Gıda İsrafını Önleme (AFW) olarak adlandırılmıştır. 

 

Ekolojik Tüketim  
 

Yetişkinlerin gıda tüketim davranışlarının ekolojik konularla ilişkilendirilmesi ve tüketim 

davranışlarının sürdürülebilirliğinin ölçülmesi bu boyut üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

Gıda tüketici davranışlarının ekolojik kaygılarla ilişkisi ölçülerek yetişkinlerin gıda tüketim 

davranışlarının sürdürülebilirliği ölçülmektedir. Bu boyutun bir alt boyutu bulunmamaktadır. 

 

 

Şekil 2: Boyutların Yapısı 

 

SCOFI Hesaplama Metodu 
 

SCOFI hesaplama yöntemi, AFA ve DFA sonuçları kullanılarak oluşturulmuştur. Bu temel ve 

alt boyutların (Avrupa Komisyonu Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi ve Birleşmiş Milletler 

İnsani Gelişme Endeksi gibi bazı uluslararası endeks hesaplamalarında olduğu gibi) SCOFI 

oranında temsil edilmesini sağlamak için bazı ağırlıklandırmalar ve dönüşümler yapılmıştır. 

 

Ağırlıklandırma: Her bir alt boyut kendi boyutunda 100'ün üzerinde ve daha sonra açıklanan 

toplam varyansta üç temel boyutta ağırlıklandırılır. Başka bir deyişle, her bir alt boyutun 

açıklanan varyansı, temel boyuttaki alt boyut yüklerinin toplamına bölünür ve her bir temel 

boyutun açıklanan varyansı, üç temel boyutun açıklanan varyansının toplamına bölünürerek 

tüm alt ve üst boyutların yüzdelik ağırlıkları elde edilir. Örneğin: 19,7 olan CSO'nın açıkladığı 

varyans, Sürdürülebilir Yaşam Tarzında açıklanan üç alt faktörün açıkladığı varyansın 

toplamı olan 52.2'ye ve üç ana boyutun 23.9 açıklanan varyans olan 44.4'e bölünmesiyle elde 

edilen %37.8'e bölünür.  

 

SCOFI, yetişkinlerin gıda tüketim davranışlarının ne kadar sürdürülebilir olduğunu ölçmek 

için kullanılan bir endekstir. SCOFI kullanan yetişkinler, 1 “tamamen katılıyorum” ve 5 

“kesinlikle katılmıyorum” olmak üzere toplam 37 maddeye ayrı ayrı yanıt vermektedir. 

SCOFI daha sonra katılımcıların toplam puanını ve puanlarını üç boyuta göre hesaplar. 

Toplam puan, katılımcının sürdürülebilir gıda tüketim puanını ifade ederken, boyutlar, 

katılımcının yukarıda açıklanan belirli segmentlerdeki puanını hesaplar. 
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Sonuç 
 

Bu bölümde "Sürdürülebilir Gıda Tüketimi Endeksi" tanıtılmıştır. Öncelikle indeksin nasıl 

geliştirildiği daha sonra indeksi oluşturan boyutlarla birlikte indeksin nasıl çalıştığı 

anlatılmıştır. SCOFI, sürdürülebilir gıda tüketimini ölçmek için geliştirilmiş bir araçtır. Bu 

araç Türkiye, Danimarka, İsveç, Slovakya ve Avusturya'dan toplanan verilerle geliştirilmiştir. 

Aracın temel özelliği, son tüketici olan yetişkinlerin gıda tüketim davranışlarını ölçmektir. 

SCOFI üç boyuttan oluşur. Bu boyutlar sırasıyla "Sürdürülebilir Yaşam Tarzı", "Gıda 

Tüketimi ve Gıda Atığı" ve "Ekolojik Tüketim" olarak sıralanabilir. 

 

Kaynakça 
 

Azzurra, A., Massimiliano, A., & Angela, M. (2019). Measuring sustainable food consumption: A case 

study on organic food. Sustainable Production and Consumption, 17, 95-107. 

Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi. 
Devuyst, D., & Van Volsem, S. (2001). Sustainable lifestyle assessment. In D. Devuyst, L. Hens & W. 

De Lannoy (Eds.), How green is the city, pp. 393-418.New York: Columbia University Press. 

Herrero, M., Thornton, P. K., Mason-D’Croz, D., Palmer, J., Benton, T. G., Bodirsky, B. L., ... & West, 

P. C. (2020). Innovation can accelerate the transition towards a sustainable food system. Nature 

Food, 1(5), 266-272. 

Norwegian Ministry of the Environment (1994) Report of the Symposium on Sustainable Consumption, 

Oslo. 

Reisch, R., Eberle, U. & Lorek, S. (2013). Sustainable food consumption: an overview of contemporary 

issues and policies, Sustainability: Science, Practice and Policy, 9(2), 7-25. 

Östergren, K., Gustavsson, J., Bos-Brouwers, H., Timmermans, T., Hansen, O.-J., Møller, H., Anderson, 

G., O’Connor, C., Soethoudt, H., Quested, T., Easteal, S., Politano, A., Bellettato, C., Canali, M., 

Falasconi, L., Gaiani, S., Vittuari, M., Schneider, F., Moates, G., Waldron, K., Redlingshöfer, B. 

(2014). FUSIONS Definitional Framework for Food Waste. Full report, Sweden, ISBN 978-91- 

7290-331-9. 

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin. 
Smith, P., & Gregory, P. J. (2013). Climate change and sustainable food production. Proceedings of the 

Nutrition Society, 72(1), 21-28. 

Vermeir, I., & Verbeke, W. (2006). Sustainable food consumption: Exploring the consumer “attitude– 

behavioral intention” gap. Journal of Agricultural and Environmental ethics, 19(2), 169-194. 

Vermeir, I., & Verbeke, W. (2008). Sustainable food consumption among young adults in Belgium: 

Theory of planned behaviour and the role of confidence and values. Ecological Economics, 64(3), 

542-553. 

Yong, A. G., & Pearce, S. (2013). A beginner’s guide to factor analysis: Focusing on exploratory factor 

analysis. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 9(2), 79-94. 

Yorulmaz, Y. İ., Çolak, İ., Altınkurt, Y., & Yılmaz, K. (2018). Örgütsel güç mesafesi ölçeği geçerlik ve 

güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(4), 671-68. 



29 
 

Ek: Sürdürülebilir Gıda Tüketimi Endeksi 

 

Lütfen sizin için uygun olan seçeneği işaretleyiniz 

 

1: “kesinlikle katılmıyorum” - 5 “kesinlikle katılıyorum” 

İfadeler 1 2 3 4 5 

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. 
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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. 
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BÖLÜM 3 

Avusturya’da Gıda Tüketimi ve Sürdürülebilirliği 

Rainer Haas, Viyana Doğal Kaynaklar ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi 

 

Uluslararası Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi'ne (FSI) göre listed yer alan dünya çapında 67 

ülke arasında Avusturya, İsveç (8. sırada) ve Danimarka'nın (6. sırada) arkasından 9. sırada 

yer almaktadır (The Economist: Barilla Center for Food & Nutrition, 2021). FSI, gıda üretim 

ve tüketim sistemlerinin sürdürülebilirliğini, gıda israfı ve kaybı, sürdürülebilir tarım ve 

beslenme zorlukları olmak üzere üç kategoride ölçen 38 gösterge ve 90 ayrı metrik 

kullanmaktadır. FSI'de Avusturya, ülkede yer alan organik çiftliklerin yüksek payı ve 

konvansiyonel tarımda çevresel önlemler için mevcut sübvansiyon programları nedeniyle 

sürdürülebilir tarım konusunda en yüksek puanlara sahiptir. FSI'ye dayanarak, 

Avusturyalıların gıda israfı ve beslenme davranışlarına ilişkin iyileştirmeler yapılabilir. 

 

Avusturya Beslenme Raporuna göre Avusturyalılar hala çok fazla et ve et ürünleri, şeker ve 

doymuş yağ tüketmektedir (Elmadfa ve Freisling, 2017). Avusturya Beslenme Raporu (ANR), 

18 ile 64 yaş arasındaki 2.129 Avusturyalının (782 erkek ve 1.347 kadın) gıda tüketiminin 

ayrıntılı olarak açıklandığı kesitsel bir çalışmadır ve Avusturya nüfusunu üç yaş grubunda (19 

ila 25 yaş, 25 ila 51 yaş ve 51 ila 65 yaş) temsil etmektedir. ANR'ye katılımın gönüllü olması 

nedeniyle, daha fazla kadının katılmış olması yönünde bir önyargı vardır, ancak yine de ANR, 

Avusturya gıda tüketimini tanımlamak için mevcut en iyi bilgidir. Aşağıdaki özet, 

Avusturyalıların gıda alımını önerilen gıda piramidi ile karşılaştıran en son Avusturya Gıda 

Raporu (Elmadfa ve Freisling, 2017)’na dayanmaktadır. 

 

Avusturyalı kadınlar (2,3–2,4 litre) ve erkekler (2,3–3,0 litre) günde önerilen 1,5 litreden daha 

fazla alkolsüz içecek tüketmektedir. Erkekler büyüdükçe daha az içecek tüketmeleri dikkat 

çekicidir (19-25 yaş grubu: 3,0 litre; 25-51 yaş: 2,6 litre; 51-65 yaş: 2,3 litre). Avusturyalı 

kadın ve erkekler yeterince meyve tüketmemektedir. Avusturyalı erkekler günde iki porsiyon 

meyve (günde 250 ila 300 gr) yemek yerine ortalama olarak sadece 132 ila 147 gr tüketiyor ki 

bu da bir porsiyon meyveye tekabül etmektedir. Avusturyalı kadınlar biraz daha fazla meyve 

(150 ila 220 gr) yemekte ancak aynı zamanda önerilen günlük alımın altında kalmaktadırlar. 

Avusturyalı erkekler ve kadınlar önerilen üç porsiyon sebze yerine günde sadece bir porsiyon 

tüketmektedir (günde 200 ila 218 gr). Meyve ve sebzelerin önerilen beş porsiyonundan sadece 

ikisi, tahıl ve patates kategorisinde ise önerilen dört porsiyondan sadece üçü tüketilmektedir. 

Hem kadınlar hem de erkekler bir porsiyon patatesin sadece dörtte birini tüketmektedir. Süt ve 

süt ürünleri için günde üç porsiyon tavsiye edilirken bu yine Avusturyalıların çoğunluğu 

tarafından sağlanmamaktadır. Kadınlar, önerilen süt ve süt ürünlerinin yaklaşık yarısını (255 

ila 268 gr), erkekler ise günde 260 ila 318 gr ile biraz daha fazla tüketmektedir. 

 

Et ve et ürünleri, yukarıda belirtilen gıda kategorilerinin tam tersi özellik göstermektedir. Bu 

ürünlerde tavsite edilen miktar maksimum 300 ila 450 grama tekabül eden haftada üç 

porsiyondur. Avusturyalı erkekler ise önerilenden üç kat daha fazla et tüketmektedir. Kadınlar 

önemli ölçüde daha az et ve et ürünleri yemektedirler. Haftada önerilenden biraz daha fazla, 

483 ila 546 gr arasında tüketirler. Artan yaşla birlikte et ve et ürünleri her iki cinsiyet için de 

daha az tüketilmektedir. Ayrıca görülen o ki, Avusturya'da vejetaryenlerin ve veganların artan 

bir payı var. 13 yıl önce (veganlar dahil) %3 vejetaryenler var iken bugünlerde Avusturya'da 

%10 vejetaryen bulunmaktadır. Yumurtalar konusunda tavsiye edilen miktar haftada üç 

yumurtadır (yaklaşık 180 gr yumurta). Erkekler haftada 217 ila 252 g yumurta tüketirken 
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(yaklaşık 4 yumurta), kadınlar ise haftada 161 ila 217 gr ile önerilen aralıktadır. Et 

kategorisine kıyasla yaş arttıkça yumurta tüketimi azalmaktadır. Avusturya Gıda Piramidi, 8 

ila 16 grama karşılık gelen bir ila iki yemek kaşığı arasındaki katı ve sıvı yağları önerir. 

Avusturyalı kadınlar günde 30 gr ve Avusturyalı erkekler günde 40 gr tüketirler ki bu 

önerilenden çok daha fazladır. Unutulmamalıdır ki, yemek pişirmek için kullanılan sıvı ve katı 

yağlar ile margarin gibi sürülebilir yağlar da bu tahmine dahildir. 

 

Besin piramidinin en üstünde tatlılar, şeker veya yağ bakımından zengin yiyecekler, hamur 

işleri, atıştırmalıklar ve alkolsüz içecekler bulunmaktadır. Önerilen maksimum değer günde 

birdir. Tuzlu atıştırmalıklar, kekler ve turtalar kategorisinde pek tüketilmez. Ancak şeker, 

çikolata ve tatlılar kategorisinde çok daha fazladır. Erkekler günde 38 ila 51 gr, kadınlar ise 

günde 37 ila 41 gr tüketmektedir. Az miktarda tuzlu atıştırmalık olmasına rağmen, 

Avusturyalılar besin piramidinin tepesinden çok fazla yiyecek tüketirler. 

 

Alkolsüz içecekler ile ilgili olarak, her iki cinsiyet de, özellikle genç erkekler, önerilenden 

önemli ölçüde daha fazla tüketmektedir. Kadınlar 84 ila 141 gr ve erkekler 238 ila 167 gr 

(yaşlı tüketiciler için ikinci miktar) tüketmektedir. Avusturyalı erkekler kadınlardan daha 

fazla alkol tüketmektedir. Alkol tüketimi yaşla birlikte artmaktadır. Buna göre, 19 ile 25 yaş 

grubunda 212 gramdan, 25 ile 51 yaş grubunda 339 grama çıktığı görülmektedir. Kadınlar da 

yaş arttıkça alkol tüketiminde de artış gösteriyor, ancak bu artış aynı yaş grupları için 

erkeklere kıyasla çok daha az miktarlarda gerçekleşmektedir (72'den 86 grama). 

 

Avusturyalı kadınlar günlük enerji alımının %39'unu ev dışında tüketiyorken erkekler 

%43'ünü ev dışında tüketiyor. Ankete katılanların neredeyse tamamı kahvaltı, öğle yemeği ve 

akşam yemeği tüketiyor. Kadınların üçte ikisi kahvaltıyı evde (%66,8), erkeklerin dörtte üçü 

(%75) evde yapıyor. Kadınların %50'si öğle yemeğini evde yerken erkeklerin sadece %38.4'ü 

öğle yemeğini yiyor. Akşam yemeğini kadınların sadece %14,3'ü ev dışında yerken, 

erkeklerin %18,4'ü ev dışında yemektedir.  

 

Avusturya Gıda Raporu ayrıca katılımcıların vücut ağırlığı indeksini de ölçmüştür. İncelenen 

yaş gruplarının %41'inin aşırı kilolu veya obez oldupu ortaya çıkmıştır. Erkekler genellikle 

kadınlardan daha fazla kiloludur. Örneklemin %2'si zayıf (özellikle 50 yaş altı kadınlar), 

%57.1'i normal kilolu, %28.9'u fazla kilolu ve %12.1'i obez olarak sınıflandırılmıştır. 2008 ve 

2012'deki önceki çalışmalarla karşılaştırıldığında, bu sayılar aşağı yukarı aynıdır. 

 

Tüm Avusturya sağlık yönergelerinin mevcut bir eksikliği, gıda ürünlerinin sürdürülebilirlik 

yönü ile ilgili herhangi bir bağ kurulmamış olmasıdır. 
 

Avusturya’da Gıda İsrafı 
 

İzleyen bölümde, Avusturya'daki gıda zincirinde farklı seviyelerde gıda israfının hacmi ve 

nedenleri tartışılmaktadır. 

 

Tarımda, bitkisel ve hayvansal gıda hammaddelerin israfının, aşırı hava olayları, uygun hasat 

teknolojisi eksikliği vb. gibi çeşitli nedenleri vardır. Ancak uzmanlar düzenleyici standartlar 

ve kalite güvencesi nedeniyle de önemli miktarda gıda atığının üretildiği konusunda 

hemfikirdir. Avusturya'da sebzelerin %25 'i üretim yerinde, %5 'i taşıma ve depolama 

sırasında, %10'u dağıtım sırasında ve %19 'u tüketici düzeyinde israf olmaktadır (Leibetseder, 

2012). Bu sayıların yanı sıra, tarımsal düzeyde israf edilen diğer mahsuller veya hayvansal 

ürünler için güvenilir tahminler bulunmamaktadır. 
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Avusturya gıda endüstrisinde yakın zamanda yapılan bir araştırma, “organik yan ürünler” 

olarak da adlandırılan ürünlerde gıda atığının 1.338.000 ton olduğunu tahmin ediyor. Bu 

organik yan ürünlerin %7'sinin önlenebilir gıda atığı olduğu tahmin edilmektedir ki bu da 

121.800 tona tekabül etmektedir (Hietler vePladerer, 2017). 

 

Avusturya'da süpermarket düzeyindeki gıda israfına ilişkin veriler oldukça güvenilirdir. ECR 

Avusturya (Efficient Consumer Response Avusturya), tüm süpermarket satışlarının %83'ünü 

kapsayan gıda perakendecileri REWE, SPAR, HOFER, M-PREIS ve PFEIFFER ile birlikte 

bir araştırma gerçekleştirdi (Hietler ve Pladerer, 2017, s. 18). 
 

 
  (Mio. €)  (metric ton) Gıda ve 

gıda dışı 

satışların 

yüzdesi 

Gıda 

satışlarının 

yüzdesi 

Gıda 

satışlarının 

yüzdesi 

(hacim) 

Kayıp ve 

amortismanlar 

255.3 74,099 1.41 1.51 1.36 

  İdadeler 11.7 35,607 0.62 0.66 0.66 

Perakendede 

gıda kaybının 

toplamı 

367.0 109,696 2.03 2.17 2.04 

Yardım 
organizasyonları
na transfer 
edilenler 

29.1 6,629 0.16 0.17 0.12 

 

Tablo 1: Avusturya Parekende Satışında Gıda Atığı 

Kaynak: Lebersorger ve Schneider, 2014. 

 

2013 yılında, Avusturya'da perakende düzeyinde gıda atığının toplamı 109.696 ton olup, 

bunun 6.629 tonu hayır kurumlarına aktarılmıştır. Perakende düzeyinde gıda atıklarının hacim 

olarak en büyük payı %50 ile meyve ve sebzelerde, bunu ekmek ve unlu mamuller, işlenmiş 

et, hazır ürünler, süt ve taze et, balık ve kümes hayvanları takip etmektedir. Değer bazında, 

meyve ve sebzeler gıda atıklarının %30'unu oluşturmaktadır. “Zarar ve amortismanlar” ve 

“tedarikçiler tarafından geri alınanlar” kategorilerindeki gıdaların önemli bir çoğunluğu 

yenilebilir ancak düzenlemeler nedeniyle satılamaz durumdadır. 

 

2015 yılında, “Atığa Karşı Birleşelim (United Against Waste)” adlı bir araştırma projesi, ev 

dışı tüketimde 175.000'i önlenebilir olan 280.000 ton gıda atığı tespit etmiştir. Teorik olarak, 

ev dışı gıda atıkları için bu rakamlar 380 milyon Euro'yu veya her işletme için ortalama 5,2 

ton veya 9,600 Euro'yu denk gelmektedir. 

Aşağıdaki tablo, Avusturya'daki evlerde gıda israfının en yaygın nedenlerini göstermektedir. 
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Satın alma ile 

ilişkili  (41%) 

Depolama ve stoklar hakkında genel bilgi eksikliği. İnsanlar evde hangi 

yiyecekleri olduğunu bilmiyorlar, stokluyorlar, alışveriş listelerini 

kullanmıyorlar 

Son kullanma tarihi geçen gıdalar 

Özel satış teklifi ve reklam: Fiyat promosyonları, daha ucuz toplu ürünler, 

uygun olmayan paket boyutları 

Misafirlerin getirdiği yiyecekler 

Kendi bahçesinden mevsimlik meyve ve sebze hasadı 

 

 

 

Tutum (38%) 

Alışverişlerde tazelik ve raf ömrüne dikkat edilmemiştir. 

Aynı yemeği birden fazla yeme isteksizliği 

Aile evde çeşitli yiyecekler beklediği için birçok farklı yiyecek satın alma 

Yeni şeylere yer açmak için temizlik 

Tazelik ve tat: Yiyeceklerin hala yenilebilir olup olmadığı konusundaki 

belirsizlik. "Son kullanma tarihinden" sonra yiyeceklerin bozulacağına inanç 

Sağlık inançları. Meyve ve sebze tüketmenin sağlıklı oldğu inanacı 

Yaşam tarsi ve 

tüketim 

alışkanlıkları  

(11%) 

Beslenme tarzı değişiklikleri veya hanedeki kişi sayısı gibi yaşam koşullarının 

değişmesi 

Esnek rekreasyon zaman planlaması, spontane ev dışı tüketim, pişirme 

planlarının değiştirilmesi 

Çocuklar için büyük porsiyonlar  

Belirli kişiler ve etkinlikler için satın alma 

Yanlış depolama (3%) 
Uygun olmayan yerlerde saklama: Dondurulmuş gıdaların buzdolabında veya 

dolapta saklanması; soğutulmuş yiyeceklerin buzdolabının dışında saklanması, 

buzdolabının arkasında diğer yiyeceklerin arkasında gizli saklama 

Dondurucu yanığı 
 

Tablo 2: Hanelerin Yiyecekleri Çöpe Atma Nedenleri 

Kaynak: Based on Selzer, 2010 

 

Sıklıkla bahsedilen bir neden ise “son kullanma tarihi” ve “tavsiye edilen tüketim tarihi” 

kavramlarının yanlış anlaşılmasıdır. Tavsiye edilen tüketim tarihi, bir gıda şirketinin, gıda 

ürününün doğru saklama ve kapalı ambalajlama altında belirli özelliklerini (örneğin tat, 

görünüm, kıvam, besin değerleri) koruduğunu garanti ettiği tarihtir. Yiyecekler, bu tarihden 

sonra hala yenilebilir ve yine de satılabilir. Son kullanma tarihi ise normalde taze et, çiğ 

kıyılmış et, balık, çiğ süt vb. gibi çabuk bozulan gıdalar için kullanılır. Son kullanma 

tarihinden sonra bu gıda ürünlerinin satışına izin verilmez (Hietler ve Pladerer, 2017). 
 

Tablo 3, Avusturya gıda zincirinin farklı aşamalarındaki gıda atıklarının hacmini 

göstermektedir. 878.500 tondan 618.800 tonu önlenebilir gıda atığıdır ve bu miktar Avusturya 

gıda zincirindeki tüm seviyelerde biriken gıda atıklarının %70'ini temsil etmektedir. 

 

Yemek Endüstrisi 121,800 14% 

Perakende 110,000 13% 

Gastronomi, kantinler, oteller 280,000 32% 

Hane 366,700 42% 

Toplam 878,500 100% 

 

Tablo 3: Avusturya Gıda Zincirinde Gıda İsrafı 

Kaynak: Hietler ve Pladerer, 2017; Pladerer vd., 2016 çalışmalarından uyarlanmıştır. 
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Aşağıdaki diyagram Tablo 3’te yer alan miktarları yüzdesel olarak göstermektedir. Hane 

düzeyinde gıda israfı %42 ile en büyük paya sahiptir ve bu durum tasarruf potansiyelini net 

bir şekilde görselleştirmektedir. Bu hesaplamada tarımsal veriler eksik olsa bile, gıda tüketim 

davranışlarını değiştirmek için yetişkinleri eğitmenin önemi ortaya koymaktadır. 

 

Yemek 

Endüstirisi; 

14% 
 

 

Hane; 42% Perakende; 13% 

 

 

 

 

 

 

Gastronomi, 

kantinler, 

oteller; 32% 
 

Şekil 1: Avusturya’da Gıda İsrafı 

Kaynak: Hietler ve Pladerer, 2017; Pladerer vd., 2016’dan uyarlanmıştır. 

 

Ortalama olarak, Avusturya'da bir hane her yıl 300 Euro değerinde yiyecekleri çöpe atıyor. En 

sık israf edilen gıda kategorisi ise ekmek ve unlu mamüllerdir. En çok israf edilen ikinci 

kategori ise meyve ve sebzeler olmakla birlikte süt ve yumurtalar üçüncü sırada; et, sosis ve 

balık dördüncü sırada yer almaktadır (Schneider, Böhm, Scherhaufer ve Part, 2012). 

Avusturya'da Sürdürülebilir Gıda Tüketiminin Haritalanması 

Avusturya'daki SCOFI için veri toplama süreci Mart 2020'de başlayarak iki haftalık bir süre 

boyunca gerçekleşti. Katılımcılara, çevrimiçi tüketici paneli sağlayan özel bir şirket tarafından 

ulaşıldı. Avusturya nüfusunu temsil eden örneklem, 19-79 yaş arasındaki kadın ve erkek 

bireyler eşir oranda gruba dahil edilerek kota yöntemiyle oluşturuldu. Yaş dağılımı için kota 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Örneklem büyüklüğü 300 katılımcı olarak belirlenmiştir. Bu 

veri toplama biçiminin sınırlılığı ise internet erişimi olmayan veya internet okuryazarlığı 

düşük olan tüketicilerin ankete katılamamasıdır. 
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Yaş Grupları Yüzde 

19 - 23 yaş 7.7 

24 - 39 yaş 28.2 

40 - 55 yaş 30.9 

56 - 74 yaş 31.9 

75 - 79 yaş 5.7 
 

Table 4: Avusturya İçin Yaş Grupları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2: Sürdürülebilir Gıda Tüketim İndeksi-Avusturya  

 
SCOFI sonuçları, Avusturyalı tüketicilerin ekolojik tüketime güçlü bir şekilde odaklanarak 

sürdürülebilir bir yaşam tarzı izlediğini gösteriyor. “Sürdürülebilir Yaşam Tarzı” nın diğer iki 

boyuta kıyasla nispeten düşük olması, Avusturyalıların sürdürülebilir yaşam tarzlarını gıda 

israfı davranışlarından veya ekolojik tüketimlerinden daha önemli gördüklerini 

göstermektedir. “Tüketicinin Gelişmişliği”, “Çevresel ve Sosyal Etki” ve “Beslenme” SCOFI 

kategorilerinde iyileştirme yapılması mümkün gözükmektedir. Avusturya Beslenme 

Raporundan bilindiği gibi, Avusturyalıların çoğunluğunun gerçek beslenme davranışı, diyet 

sağlığı kılavuzlarından ve sürdürülebilir kılavuzlardan yer alanlarla uyuşmamaktadır. 
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73 73,42 

71 
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        Avusturya 

 
SCOFI 

Sürdürülebilir

Yaşam Tarzı 

Gıda Türetimi ve 

İsrafı 

Ekolojik 

Tüketim 

Indeks Puanı 73 69 80 75 

Cinsiyet 

Erkek (49.4%) 71 67 77 73 

Kadın (50.6%) 76 71 83 78 

Kuşak 

Z Kuşağı (7%) 71 65 80 71 

Y Kuşağı (25%) 71 67 78 75 

X Kuşağı (33%) 71 67 79 73 

Bebek Patlaması (28%) 78 75 84 79 

Sessiz Kuşak (6%) 75 71 79 78 

Yaşanılan Yer 

Kent (40.7%) 68 69 78 72 

Banliyö (21.5%) 69 69 80 76 

Kırsal (37.8%) 71 69 82 79 

 

Table 5: Cinsiyet, Kuşak ve Yaşanılan Yere Göre SCOFI Skorları: Avusturya 

 

SCOFI ve alt boyutlarının yorumlanması için, rakamların öz değerlendirmeye dayalı 

olduğunu ve bunun yanlılığa yol açabileceğini akılda tutmak önemlidir. Tüketicilerin bir 

kısmı sürdürülebilir yaşam tarzını daha eleştirel görmüş, kendilerini gerçek yaşam tarzlarının 

hak ettiğinden daha kötü değerlendirmiş veya bazıları sosyal beğenirlik nedeniyle 

sürdürülebilir yaşam tarzını abartmış olabilir. Ankete katılanlar tarafından öz 

değerlendirmenin doğru yapıldığını varsayarsak, SCOFI Endeksi genel olarak Avusturyalı 

kadınların erkeklerden daha fazla sürdürülebilirlik odaklı olduğunu göstermektedir. Genel 

SCOFI skoru, SCOFI'nin üç boyutunda da kadınlar için daha yüksek olarak tespit edilmiştir 

(Tablo 5). Bu mantıklı, çünkü birçok çalışma, kadınların gıdayla ilgili yaşam tarzlarına daha 

fazla dahil olduğunu ve daha yüksek sağlık bilincine sahip olduklarını göstermektedir. 

 

Bebek Patlaması kuşağı, SCOFI tarafından ölçüldüğü gibi kendilerini en sürdürülebilir olarak 

görmektedir ve bunu Sessiz kuşak izlemektedir. Sessiz kusak tüketicilerinin diğer nesillere 

göre daha az tükettiği bilinmektedir. Bebek Patlaması kusağı bireylerinin diğer gruplardan 

daha sürdürülebilir yaşayıp yaşamadığı sorgulanabilir, çünkü Avusturya'da nispeten yüksek 

gelirli bir grupturlar. Yaşam yeri ile ilgili olarak, kırsal kesimdeki tüketiciler, banliyölerdeki 

tüketicilere veya kasabalarda yaşayan tüketicilere göre daha yüksek SCOFI değerleri 

göstermektedir. Kırsal kesimdeki insanlar gıda atıklarını kompostlama konusunda daha kolay 

olanaklara sahiptir ancak “Gıda tüketimi ve atık” boyutunda daha yüksek SCOFI değerlerinin 

nedeninin bu olup olmadığını bilmiyoruz. 

 

Tablo 6, eğitim düzeyi, mevcut ekonomik aktivite, hane halkı geliri ve gıda harcamalarının 

toplam hane harcamaları içindeki payına göre SCOFI puanlarını göstermektedir. Eğitimin 

sürdürülebilir davranış üzerindeki etkisi hakkında bildiklerimizden, daha yüksek eğitim 

seviyelerinin daha yüksek sürdürülebilirlik seviyeleri göstermesini bekleyebilirdik, Avusturya 

örneğinde ise durum böyle değil. Düşük ve yüksek eğitim seviyeleri hemen hemen aynı 

SCOFI değerlerini göstermektedir. 

 

Ankete katılanların ekonomik faaliyetlerine göre, çalışan ve emekliler en yüksek SCOFI 

değerlerini sergilemektedir. Daha genç, eğitimli insanlar, sürdürülebilirlik açısından gıda 

yaşam tarzlarını daha kritik görmektedirler. Öğrencilerin düşük SCOFI değerleri de bunun bir 
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göstergesi olabilir. 

Düşük ve orta gelirli haneler, organik veya adil ticaret gıda ürünlerinin geleneksel gıda 

ürünlerinden daha pahalı olmasından kaynaklanabilecek daha düşük SCOFI seviyeleri 

bildirmektedir. Yüksek gelirli hanelerin organik veya adil ticaret ürünlerine para harcaması 

daha kolaydır. Öte yandan, yüksek gelirli haneler muhtemelen uçuşlara daha fazla para 

harcıyor ve bu da sürdürülebilir yaşam tarzlarına ilişkin tabloyu değiştirecek. Ancak, SCOFI 

sadece gıda ile ilgili sürdürülebilirliğe odaklandığindan, uçuş sıklığı veya plastik ürün 

kullanımı gibi diğer tüketim alışkanlıkları ankette ölçülen kavramlardan değildir. 

 

 

 
Avusturya 

 
SCOFI 

Sürdürülebilir

Yaşam Tarzı 

Gıda Türetimi ve 

İsrafı 

Ekolojik 

Tüketim 

İndeks 73 69 80 75 

Eğitim Düzeyi 

ISCED 1-4 (81%) 73 69 80 76 

ISCED 5-8 (19%) 74 71 79 75 

Mevcut Ekonomik Aktivite 

Öğrenci (3%) 65 58 75 69 

Çalışan (56.0%) 73 69 80 76 

Emekli (27%) 76 73 82 76 

Diğer (14%) 70 64 77 72 

Hane Geliri 

Düşük (16%) 72 67 80 75 

Orta (76%) 73 69 80 75 

Yüksek (8%) 77 74 81 80 

Hanehalkı gıda harcamalarının payı 

10%’a kadar (9%) 70 66 77 66 

20%’a kadar(36%) 75 70 82 69 

30%’a kadar(36%) 73 69 80 67 

40%’a kadar(13%) 76 72 81 63 

40%’tan fazla(6%) 69 63 78 62 

 

Tablo 7: Eğitim Düzeyi, Ekonomik Aktivite, Hane Geliri, Hanehalkı Gıda 

Harcamalarının Payına Göre SCOFI Skorları: Avusturya 

 

Hanehalkı gıda harcamalarının payına bakıldığında, hane gelirinin %40'a kadarını gıdaya 

harcayan grubun en yüksek SCOFI değerlerine sahip olması, ancak %40'tan fazla harcama 

yapan bir sonraki grubun önemli ölçüde daha düşük değerlere sahip olması ilginçtir. 

Hanehalkı gıda harcamalarının artan payı ile gıdanın daha değerli hale gelmesi ve dolayısıyla 

daha az gıda atığı üretilmesi beklenebilirdi. Ancak gıda israfı değerleri tüm gruplar için 

hemen hemen eşittir. Ankete katılanların gıda harcamalarındaki paylarını doğru tahmin edip 

etmedikleri tartışmalıdır. Avusturya'da haneler ortalama olarak gelirlerinin %12'sini gıdaya 

harcıyor, ancak bizim örneğimizde ankete katılanların %55'i gelirlerinin %20'den fazlasını 

gıdaya harcadığını belirtmiştir. 
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Avusturya 

 
SCOFI 

Sürdürülebilir 

Yaşam Tarzı 

Gıda Türetimi  

ve İsrafı 

Ekolojik 

Tüketim 

İndeks 73 69 80 75 

Katılımcıların Yeme Alışkanlıkları 

Vegan (1%) 60 52 84 75 

Vejeteryan (5%) 71 69 78 66 

Flexitarian (16%) 77 76 83 77 

Hepçil (79%) 73 68 81 76 

Yiyecek Satın Alma Ve/Veya Evde Yemek Pişirme Konusunda Tek veya Ortak 

Sorumluluk 

Evet (86%) 74 69 82 76 

Hayır (14%) 72 67 76 74 

 

Table 8: Yeme Alışkanlıklarına Göre SCOFI Skorları: Avusturya  

 

Yeme alışkanlıkları ile ilgili olarak, Avusturyalı flexitaryenler en yüksek SCOFI skorlarına 

sahiptirler. Ancak bazı indeks sayıları diğer çalışmalara göre beklenilen ile örtüşmemektedir. 

Veganlar, herhangi bir hayvansal gıda ürünü kullanmadıkları için gıda tüketimlerinde en 

yüksek sürdürülebilirliğe sahip olmaldır. Et ve et ürünleri için çevresel ayak izleri (su, karbon 

ve ekolojik ayak izleri) diğer tüm gıda kategorilerine kıyasla en yüksektir (Barilla Gıda ve 

Beslenme Merkezi, 2012). Bununla birlikte, Avusturya örneğindeki veganlar kendilerini tüm 

diyet türlerinden en düşük SCOFI skoru ile değerlendirmiştir. Veganların ve vejetaryenlerin 

daha düşük SCOFI skorlarına sahip olmaları, aykırı değerlerin ortalama üzerinde daha güçlü 

bir etkiye sahip olduğu düşük katılımcı sayısından kaynaklanıyor olabilir. Bir diğer neden de 

örneklemdeki veganların kendi yaşam tarzları ve tüketim alışkanlıkları hakkında daha eleştirel 

bir bakış açısına sahip olmaları olabilir. 

Avusturya'da Gelecek İçin Girişimler 

Avusturya'da beslenme sağlığını iyileştirmeye ve gıda israfını azaltmaya odaklanan çeşitli 

programlar bulunmaktadır (Hietler & Pladerer, 2017; Pladerer vd., 2016). Federal Çalışma, 

Sosyal, Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı tarafından 2013 yılında kurulan Avusturya 

Ulusal Beslenme Eylem Planı, “tüm politikalarda sağlık” ı koordine etmeyi amaçlamaktadır. 

Aşırı, yetersiz ve yetersiz beslenmeyi azaltmak ve obeziteyle mücadele etmek ana hedeflerdir. 

Bu politika stratejisinde anaokulları, okullar ve huzurevleri ağırlıklı olarak ele alınmaktadır. 

İletişim kampanyaları bebeklerin, çocukların, gençlerin ve hamile kadınların tüketici 

segmentlerine odaklanmaktadır. Bu programın bir kısmı, okul kantinleri için kılavuzların 

geliştirilmesidir. Programın bir başka sonucu da, tüketicilerin yeme davranışlarını 

iyileştirmelerine yardımcı olmak için iletişim kampanyalarının bir parçası olan Avusturya için 

yeni bir beslenme piramidi ortaya konmasıdır. 

Avusturya Ulusal Beslenme Eylem Planının bir parçası, “Başından itibaren sağlıklı beslenin” 

(“Richtig essen von Anfang an!”) adlı sağlık iyileştirme kampanyasıdır. Hamilelere, bebekli 

annelere ve 10 yaşına kadar olan çocuklara hitap etmektedir. Girişim, Avusturya'nın her 

yerindeki ücretsiz bilgi sunmaktadır. Halihazırda 2.000 kişi daha geniş bir kitleye daha 

saülıklı beslenme ile ilgili eğitim vermek için program kapsamında eğitilmiştir (Elmadfa ve 

Freisling, 2017). 

Beslenmeyi iyileştirmeye ve yiyecekleri azaltmaya odaklanan çeşitli programlar da 

bulunmaktadır. Avusturya'da sağlıklı yaşam tarzlarını desteklemek için federal bir yasaya 
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dayanarak, yıllık 7,25 milyon Euro'luk bir bütçeyle Sağlıklı Avusturya Fonu kurulmuştur 

(Fonds Gesundes Österreich; http://fgoe.org). Sağlıklı Avusturya Fonu, 72.000 Euro'ya kadar 

olan projeleri destekler ve politika yapıcılar, uygulayıcılar ve üniversiteler arasında bilgi 

paylaşımını amaçlar. Sağlıkla ilgili yayınlar ücretsiz olarak indirilebilir 

(http://fgoe.org/index.php/node/92). 

Halk sağlığı kuruluşlarından (Tıp Meslek Odası, Avusturya Yaşlanma Karşıtı Derneği, 

Gastroenteroloji ve Hepatoloji Derneği, Avusturya-Adipositas-Topluluğu, SIPCAN 

Enstitüsü), süpermarket zincirlerinden (SPAR) ve gıda endüstrisinden (Rauch Fruit Juices) 

paydaşlardan oluşan bir konsorsiyum) 2019'da içeceklerde Şekeri Azaltma İttifakını başlattı 

(Zucker-Raus-Initiative, https://www.zucker-raus-initiative.at). Bu konsorsiyum, 

içeceklerdeki şeker içeriğini yapay tatlandırıcılarla değiştirmeden kademeli olarak azaltmaya 

kendini adamıştır. Gıda perakendecisi SPAR, 2017'den beri kendi özel markaları için şeker 

azaltma programı yürütüyor. Avusturyalıların günlük şeker alımı, WHO'nun tavsiye ettiği 

miktarın iki katına kadar (93 gr) ulaşmaktadır. 93 gr şeker, 24 adet küp şekerdir. İşlenmiş 

yiyecek ve içeceklere eklenen “görünmez” şeker, bu tür aşırı tüketimin ana nedenidir. 

Bu çabalar meyvesini veriyor gibi görünüyor çünkü giderek daha fazla şirket bu örneği takip 

etmektedir. 2010 yılından bu yana içeceklerdeki ortalama şeker içeriğinde %19,7 oranında 

azalma sağlanmıştır (SIPCAN, 2019). SIPCAN Enstitüsü (Önleyici Kardiyoloji ve Beslenme 

Özel Enstitüsü)’ne göre Avusturya perakende mağazalarında yıllık bazda yaklaşık 700 içecek 

mevcuttur. Bu içeceklerin yaklaşık %65'i 100 ml'de 7,4 gramdan az şeker içerir. 2019 yılında, 

içeceklerin ortalama şeker içeriği, numunelerinden 100 ml başına 6.15 gramdı. Şeker azaltma 

programına katılan endüstri ortakları yalnızca şu içecekleri sunar: 6,7 g/100 ml. Süt ürünleri 

için maksimum 11,5 g/100 ml'dir (sütün doğal şeker içeriği dahil). Şekerin yerini hiçbir yapay 

tatlandırıcının almasına izin verilmez (https://www.oesterreich-isst-formiert.at). 

 

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik eden mevcut programların yanı sıra, Avusturya'da 

devam eden bir başarı öyküsü, organik gıda ürünlerinin süpermarketlerde yaygın olarak 

bulunmasıdır. “Ja natürlich” (“Doğal olarak evet”), Avusturya'nın en başarılı gıda markalarına 

ait olan bir organik mağaza markasıdır. Bu mağaza markası tek başına 1.000'den fazla farklı 

ürünü bünyesinde barındırmakta, gıda ürünleri ortalama büyüme oranlarının oldukça üzerinde 

olan %7'lik bir büyüme oranına ve tek başına 2017 yılında 394 milyon Euro'luk satış 

gerçekleştirmiştir (Groll, 2017). 

 

Avusturya Federal Sürdürülebilirlik ve Turizm Bakanlığı, gıda endüstrisi, perakende, 

belediyeler, hayır kurumları ve tüketicilerden ortaklarla birlikte 2018'de Avusturya'da gıda 

israfını azaltmak için gıda değerlidir (“Lebensmittel sind kostbar”) adlı bir girişim başlattı. 

 

Süpermarket zincirleri, gıda israfını azaltma konusundaki sorumluluklarının giderek daha 

fazla farkına varıyor. Avusturya'nın en büyük dört gıda perakende şirketi (SPAR Avusturya, 

REWE International AG, Hofer ve Lidl %80'den fazla pazar payına sahiptir), gıda israfını 

azaltmak için “Die Tafeln” ile bir işbirliğine başladı. “Die Tafeln”, yoksulluk içinde yaşayan 

insanlara yiyecek sağlayan bir STK'dır (https://dietafeln.at). Bu işbirliğinde süpermarket 

zincirleri, STK'ya hala yenilebilir ancak satılamaz gıda sağlar. Bağışlardan yararlanan 

kuruluşların sayısı sürekli artmaktadır. Yüzden fazla hayırsever kuruluş ihtiyaç sahiplerine 

gıda yardımı yaptı. Gıda bağışçıları çiftçiler, toptancılar, gıda işleyicileri, perakendecilerden 

hanelere kadar tüm gıda zincirinin bir parçasıdır (Hietler & Pladerer, 2017).
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“Son kullanma tarihi”ne yakın veya üzerinde olan gıda ürünleri %50'ye varan indirimlerle 

süpermarketlerde satışa sunulmaktadır. Süpermarketlerdeki gıda israfının büyük bir 

kısmından sorumlu olan ekmek de önceki günden kaldıysa %25-50 indirimli fiyatlarla 

satılmaktadır. 

 

“Wunderlinge”, REWE Avusturya'nın geleneksel ürünlerin olağan ticari standartlarına 

uymayan meyve ve sebze israfını azaltma projesidir. "Wunderlinge", en iyi "tuhaflar" olarak 

çevrilebilecek bir kelime oyunudur. Kavisli salatalık veya iki köklü havuç gibi norm dışı 

ürünler normalde süpermarketlerde satılmaz. Artık şirket, normların dışındaki ürünlerin 

değerini öğretmek için tüketicileri sosyal medya aracılığıyla eğitiyor (bkz. 

https://youtu.be/pYz6z_m_JgE). Başarı, projenin doğru olduğunu kanıtlıyor gibi görünüyor, 

perakendeciler üç yıl içinde Avusturya'da beş milyon “wunderlinge” sattı, 2015'te bu miktar 

yalnızca sadece 5620 tondu (Anon, 2016). 

 

Süpermarket düzeyindeki gıda atıkları, gıda zincirindeki önemli atık kaynaklarından yalnızca 

biridir. Gıda atıklarının önemli bir kısmı ev dışı tüketimde ortaya çıkmaktadır. United Against 

Waste, restoran, şirket veya ortak kantinlerden kaynaklanan gıda atıklarını 2030 yılına kadar 

%50 oranında azaltmayı amaçlayan bir girişimdir (https://united-against-waste.at). 

 

Haneler arasında gıda paylaşımı için “Yiyecek Paylaşımı: yiyecekleri atmak yerine paylaşın! 

(Lebensmittel teilen statt sie wegzuwerfen “) adlı bir girişim vardır. Bu kar amacı gütmeyen 

girişim, haneler arasında gıda paylaşımını koordine etmektedir. Tüketiciler, vermek istedikleri 

dijital gıda sepetlerini göndermeye davet edilir. Girişim, çalışma saatleri olan kamu 

binalarında buzdolapları çalıştırıyor. Foodsharing web sitesinde, ilgilenen tüketiciler, bu 

buzdolaplarında bulunan yiyecekler hakkında kendilerini bilgilendirebilirler 

(www.foodsharing.at). 

 

Daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı için davranış değişikliklerini nasıl teşvik 

edeceğimiz konusunda daha iyi anlamamız gereken daha çok şey var. Sürdürülebilir olmayan 

gıda tüketimiyle mücadele etmek için, uygulayıcıların sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam 

tarzını teşvik eden müdahaleler geliştirmelerine nasıl yardımcı olacağımızı daha iyi 

anlamamız gerekiyor (Meadows & In Wright, 2015). Akılcı bilgi sağlamak tek başına 

davranışı değiştirmeyecektir. İyileştirilmiş tutumlar, bilgiler ve değerler, diyet yaşam 

tarzlarını değiştirmek için yeterli değildir (Dibb ve Fitzpatrick, 2014; Verbeke, 2008). 

Davranış değişikliği kampanyalarına başlamak için güçlü bir duygusal çekiciliğe sahip olmak 

gerekir (Kollmuss ve Agyeman, 2002; Piazza ve diğerleri, 2015). Darnton ve Evans'ın (2013) 

vurguladığı gibi, “duygusal ve empatik mesajlar vermelisiniz”, “gerçek ve mantıksal 

argümanlara dayalı davranışları değiştirmek için insanlara sadece rasyonel çağrılar 

yapmak…” işe yaramaz. Et tüketim kalıplarını değiştirmek için iletişim stratejileri cinsiyete, 

yaşa ve sosyoekonomik duruma göre şekillendirilmelidir (Stoll- Kleemann ve Schmidt, 2017). 

Mesajlar, genç nesiller için olası gelecek senaryoları veya yaşlı insanlar için gıda tüketiminin 

sağlık üzerindeki etkileri gibi belirli hedef gruplara uygun olarak çerçevelenmelidir (Stoll-

Kleemann ve Schmidt, 2017; Dibb ve Fitzpatrick, 2014; Joyce, Dixon, Comfort, & Hallett, 

2012; Garnett, Mathewson, Philip ve Fiona, 2015). Empati, tüketicileri davranışlarını 

değiştirmeye ikna etmek için temel bir unsurdur (Zaki, 2014). İnsanları suçlu hissettirmek, 

amaçlanan davranış değişikliği üzerinde genellikle ters etkiye sahiptir (Genevsky, Västfjäll, 

Slovic ve Knutson, 2013; Lertzman ve Baragona, 2016). Kıyamet günü senaryoları genellikle 

istenen etkiyi sağlayamıyor (Lertzman ve Baragona, 2016). 
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BÖLÜM 4 

Danimarka’da Gıda Tüketimi ve Sürdürülebilirlik 

Amanda Videbæk Laasholdt, MAPP Centre, Aarhus University 

 

Sürdürülebilirlik konusundaki çevresel sorunlar ve engeller, son yıllarda Danimarkalıların 

çoğunun dikkatini çekmiş durumda. Hemen hemen tüm Danimarkalı tüketiciler çevresel 

sorunlarla ilgilenmekte ve birçoğu daha sorumlu davranmayı ve tüketim davranışlarını 

değiştirmeyi istemektedir. Danimarka Tarım ve Gıda Konseyi tarafından yapılan bir tüketici 

araştırmasına göre (Landbrug ve Fødevarer, 2020), Danimarkalı tüketicilerin yarısından 

fazlası market alışverişi yaparken sürdürülebilirliği düşünüyor. Danimarkalıların yarısından 

fazlası iklim, çevre ve sürdürülebilirlik adına alışkanlıklarını ve davranışlarını değiştirmeye de 

istekli. Danimarkalı tüketicilerin çoğu, sürdürülebilir gıda tüketiminin doğaya özen göstermek 

ve gelecek nesillere iyi durumda bir dünya bırakmakla ilgili olduğuna inanıyor. 

 

Barilla Center for Food and Nutrition Foundation ve Economist Intelligence Unit işbirliğiyle 

oluşturulan Gıda Sürdürülebilirliği Endeksi'nde Danimarka, 67 ülke arasında genel 

sürdürülebilirlik açısından 6. sırada yer almaktadır (Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi, 2018). 

 

Ortalama Bir Danimarkalının Gıda Tüketimi 
 

Danimarka yemek kültürü ve mirasının kökleri eski çiftçilik yaşamına dayanmaktadır. Soğuk 

hava koşullarının çiftçilik hayatı üzerinde büyük etkisi olmuştur ve yüzyıllardır 

Danimarkalılar çok fazla patates ve et, özellikle de domuz eti tüketmektedirler. Öyle ki, 

Danimarka'da insan sayısından daha fazla domuz bulunmaktadır. Normlar, değerler ve kültür 

yeme alışkanlıklarımızda önemli bir rol oynar ve Danimarka yemek kültürü, et ve süt ürünleri 

gibi nispeten büyük miktarda hayvansal ürün ve sadece birkaç sebze, balık ve tam tahıl içeren 

bir diyetle karakterize edilir ve genellikle öğünlerde baklagiller yoktur (Trolle vd., 2019). 

 

2018'de ortalama bir Danimarkalı yılda 52 kg et yiyordu. Ancak görünen o ki yemek kültürü 

yavaş yavaş değişiyor ve Danimarkalılar giderek daha fazla etsiz yemek yiyorlar. 

Danimarkalıların yaklaşık %24'ü haftada en az bir kez vejeteryan beslenmektedir. Bu sayı 

sadece bir yılda %20 artmış bulunmaktadır. "Tam zamanlı" vejetaryenlerin sayısı ise tüm 

Danimarka nüfusunun %2,4'üne oluşturmaktadır (Fagt vd., 2018). 

 

Danimarkalıların gıda tüketimine ilişkin son araştırmalar, ortalama bir Danimarkalı yetişkinin 

gıda tüketiminden kaynaklanan CO2 emisyonun yaklaşık %57'si hayvansal gıda ürünlerinden 

geldiğini ortaya koymuştur. Bu oranın da yaklaşık yarısı kırmızı etten (sığır, kuzu, domuz) 

kaynaklanmaktadır. Gıda kaynaklı CO2'nin yaklaşık %24'ü tatlılar, atıştırmalıklar ve çeşitli 

içeceklerin (süt hariç) tüketiminden kaynaklanmaktadır. Danimarkalıların gıda ile ilgili CO2 

etkisinin yaklaşık %15'ini ise meyveler, sebzeler, tahıl ve ekmek gibi sebze ürünleri, 

oluşturmaktadır (Trolle vd., 2019). 

 

Danimarkalıların gıda harcamaları zamanla azalış göstermiştir ve son yıllarda gıdaya harcanan 

miktar, harcanabilir gelirin yaklaşık %10'unda sabitlenmiştir (Landbrug & Fødevarer, 2020). 
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Kurumsal Diyet Önerileri  
 

Danimarka Veterinerlik ve Gıda İdaresi (DVFA), tüketicilere ve işletmelere diyet, sağlıklı 

beslenme ve gıda üretimi hakkında tavsiyelerde bulunmaktadır. Uzun yıllar boyunca DVFA, 

özellikle resmi beslenme önerileri listesi aracılığıyla sağlıklı beslenmeyi teşvik etmiştir. 

Danimarka, 1970'lerde ilk diyet yönergelerini yayınladı. Bu öneriler 1995, 2005, 2008, 

2013'te (Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi, 2018) ve en son olarak 2021'de revize edilmiştir. 

Ocak 2021'de DVFA, hem sağlığa hem de iklime odaklanan yeni bir dizi resmi beslenme 

önerisi başlattı. Öneriler arasında daha az et, daha fazla bakliyat, sebze ve meyve yemek ve 

bitki bazlı yağların seçilmesi yer alıyor (Fødevarestyrelsen, 2021). 

 

Gıdaların sürdürülebilirliği ve sağlığa faydalı olmaları yakından ilişkilidir. Yaklaşık dört 

Danimarkalıdan biri, kalite ve sağlıkla ilgili nedenlerle sürdürülebilir gıda ürünleri satın 

aldıklarını belirtiyor (Landbrug ve Fødevarer, 2020) ve birçok Danimarkalı, “yiyeceklerini 

çeşitlendirin ve çok fazla yemeyin” sağlık tavsiyesine uyarak CO2 ayak izini azaltabilir. 

 

Ø Generasyonu: Organik Hareket 
 

Birçok Danimarkalı tüketici organik gıda ürünlerini sürdürülebilir olarak algılamaktadır ve 

Danimarka, dünyadaki (kişi başına) en büyük organik ürün tüketicilerinden biridir. 

Konvansiyonel tarımla karşılaştırıldığında, organik tarımın biyolojik çeşitlilik ve dolayısıyla 

çevre üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Ortalama olarak, organik tarlalarda ve çevresinde %30 

daha fazla yabani bitki ve hayvan türü bulunmaktadır. Bu üstün biyoçeşitliliğin temel 

nedenleri, pestisitlerin olmaması, organik gübrelerin kullanılması ve organik çiftliklerdeki 

çeşitli ürün dağılımıdır (Trolle vd., 2019). 

 

Bütün bunlar kulağa harika geliyor, ancak yine de bazıları, organik üretim genellikle dönüm 

başına daha az miktarda gıda sağladığından ve organik ürünler geleneksel ürünlerden daha 

hızlı yok olma eğiliminde olduğundan, iklim üzerindeki etkiyi en aza indirmek söz konusu 

olduğunda organik gıda yemenin gerçekten bir fark yaratmadığını iddia ediyor. Bununla 

birlikte, birçok Danimarkalı hala organik ürünleri geleneksel alternatiflerden daha 

sürdürülebilir buluyor ve araştırmalar, daha fazla organik gıda ürünü tüketen tüketicilerin 

daha fazla meyve ve sebze ve daha az et yeme eğiliminde olduğunu ve sonuçta genel 

tüketimlerini daha sürdürülebilir hale getirdiğini gösteriyor (Baggesen vd., 2015; Baudry vd., 

2017). 

 

Yerel ve Mevsimsel Beslenme 
 

Tabii ki, burada dikkate alınması gereken başka faktörler de var. Yerel bir gıdanın alternatifi 

uzak bir ülkeden gelen organik bir sebze ise bu alternatif büyük olasılıkla daha sürdürülebilir 

bir seçim olmayacaktır. Küreselleşen dünyada, Danimarka süpermarketlerinde Danimarka'da 

mevsiminde olmayan ürünler de dahil olmak üzere her zaman taze meyve ve sebzeler 

bulunmaktadır. Danimaraka, ürünleri yerel olarak yetiştirmenin mümkün olmadığı sıcak 

iklimlerden ithal etmektedir. Bu, büyük miktarda gıda ürününün, genellikle soğutulmuş 

kaplarda ve taze kalması için ekstra plastik ambalajlara sarılarak büyük mesafelerden taşındığı 

anlamına gelir. Sürdürülebilir tüketimle ilgili olarak, Danimarkalılara genellikle mevsimlere 

göre yemek yemeleri ve daha az CO2 salacağı için yerel ürünleri seçmeleri tavsiye ediliyor. 

Yine istisnalar elbette vardır; Danimarka'daki soğuk iklim nedeniyle, domates gibi bazı 

meyve ve sebzeleri yetiştirmek, Güney Avrupa'dan ithal etmekten daha fazla enerjiye mal 

oluyor. Bir gıda ürününün yaşam döngüsünü ve sürdürülebilirliğini değerlendirirken dikkate 

alınması gereken çok şey vardır ve bu da bazen ortalama Danimarkalı tüketicinin 
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sürdürülebilir bir şekilde seçim yapmasını zorlaştırır. Danimarka Tarım ve Gıda Konseyi'ne 

göre (Landbrug ve Fødevarer, 2020), Danimarkalı tüketiciler genellikle organik, yerel ve 

mevsimlik ürünlere öncelik vermek istiyor, ancak sürdürülebilir bir şekilde seçim yapmaları 

için konunun tüketiciler için daha kolay hale getirilmesi gerekiyor. Stancu, Grønhøj ve 

Lähteenmäki (2020), Danimarkalı tüketicilerin sürdürülebilir eylemlere yönelik 

anlamlandırmaları ve güdüleri üzerine yaptıkları bir çalışmada, katılımcıların gıdadaki 

sürdürülebilirliği organik ve yerel ürünlerle yakından ilişkilendirdiğini ancak ikisinden 

hangisinin doğru olduğu konusunda hala bazı kafa karışıklığı olduğunu tespit etmiştir. 

 

Danimarka’da Gıda İsrafı 
 

Genel olarak, Danimarkalı tüketiciler gıda israfına karşıdır ve hane düzeyinde gıda israfını 

önleme konusunda giderek daha bilinçli hale gelmiştir. Danimarka Veterinerlik ve Gıda 

İdaresi (DVFA), Danimarkalıların gıda israfını azaltmada giderek daha iyi hale geldiğini de 

bildiriyor. 2017 yılında 2011 yılına göre 14.000 ton daha az gıda çöpe atıldı. Bununla birlikte, 

Danimarka evlerinde her gün birçok yenilebilir yiyecek hala atılıyor. Gıda Sürdürülebilirlik 

Endeksi'nde Danimarka, gıda kaybı ve atık boyutunda listelenen 67 ülke arasında 40. sıradadır 

(Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi, 2018). 

 

Danimarkalı tüketiciler arasında gıda israfının (kendi bildirdikleri) sıklığı şu şekilde bir 

dağılım göstermektedir (Landbrug & Fødevarer & Stop Spild Af Mad, 2013): 

 

 Günlük: %5 

 Haftada 3-4 kez: %23 

 Ayda birkaç kez: %46 

 Nadiren: %18 

 Asla: %6 

 Bilmiyorum: %2 

 

Danimarkalılar yiyecekleri çöpe atmanın en yaygın nedeninin son kullanma tarihinin geçmiş 

olması olduğunu bildiriyor. En yaygın olarak atılan yiyecek türleri ise şunlardır (Landbrug & 

Fødevarer & Stop Spild Af Mad, 2013): 

 

 Meyve ve sebzeler: %36 

 Unlu Mamuller: %25 

 Uzun ömürlü yiyecekler: %16 

 Et ürünleri: %16 

 Süt ürünleri: %7 

 

Yemek söz konusu olduğunda, çoğunlukla yemek artıkları atılır. Danimarkalıların yaklaşık 

%20'si haftada 3-4 kez akşam yemeği artıklarını atıyor ve bu da akşam yemeğini 

Danimarka'daki evlerde en fazla gıda israfına yol açan yemek yapıyor (Landbrug & Fødevarer 

& Stop Spild Af Mad, 2013). 
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Gıda İsrafını Azaltma Girişimleri 
 

Son yıllarda Danimarka'da gıda israfını azaltmak için çeşitli girişimler ve uygulamalar ortaya 

çıkmıştır. Bunlar arasında, tüketicilerin yerel restoranlardan arta kalan yiyecekleri ve/veya 

süpermarketlerden süresi dolmak üzere olan yiyecekleri daha düşük bir fiyatla satın almalarını 

sağlayan Too Good to Go ve RedMaden (Yiyecekleri Tasarruf Et) gibi uygulamalar da yer 

almaktadır. Bugün Too Good to Go uygulaması, fazla gıda için dünyanın en büyük pazar 

yeridir ve uygulama yalnızca Danimarka'da 7,9 milyondan fazla öğün tasarrufuna yardımcı 

olmuştur (Too Good to Go). 

 

Birçok Danimarka süpermarketinde ayrıca son kullanma tarihlerine yakın gıda maddeleri için 

özel olarak ayrılmış alanlar vardır ve bu nedenle daha düşük bir fiyata satılmaktadır. Bir 

süpermarket zinciri, gıda ürünleri için aynı üründen daha fazla satın almayı teşvik eden, 

örneğin "1'e 2" satışları teşvik eden çoklu satın alma tekliflerini dahi ortadan kaldırdı (REMA 

1000). Bunun yanı sıra, süpermarketler ve gıda üreticileri, ülkedeki yedi WeFood 

mağazasından birine son kullanma tarihine yakın veya ambalaj kusurlu gıda ürünleri 

bağışlayabilir. Bu konseptin arkasında Danimarkalı yardım kuruluşu DanChurchAid 

(Folkekirkens Nødhjælp), yer almakta ve tüm karlar hayır kurumlarına gitmektedir. 

Mağazalarda tüketiciler, çeşitli gıda ürünlerini avantajlı fiyatlarla satın alabilir ve aynı 

zamanda gıda israfını azaltmaya ve kuruluşun hayır kurumlarına katkıda bulunmaya yardımcı 

olabilir. 2018'de WeFood mağazaları, diğer mağazalar tarafından atılan 173 tondan fazla gıda 

sattı (Folkekirkens Nødhjælp, 2021). Bir başka girişim, Eat Grim (Eat Ugly), tüketicilerin, 

süpermarketlerde genellikle bulunandan farklı şekil ve boyutlarda organik meyve ve sebzeler 

içeren ve aksi takdirde atılacak olan 'meyve ve sebze kutularına' abone olmalarına olanak 

tanımaktadır (Eat Grim). 

 

Mağazalardan ve restoranlardan fazla gıdayı kurtarmaya yardımcı olan girişimlerin yanı sıra, 

Danimarkalı tüketiciler için evde gıda israfının nasıl önleneceğine dair birçok yararlı ve pratik 

bilgiler mevcuttur. Örneğin, For Resten uygulaması, farklı gıda ürünlerinin nasıl saklanacağı 

ve işleneceği hakkında bilgi sağlar ve tüketicilerin farklı gıdaların dayanıklılığını ve 

yenilebilirliğini değerlendirmesine yardımcı olur (Knutsson, 2020). 

 

Danimarka'da Sürdürülebilir Gıda Tüketiminin Haritalanması 
 

SUSCOF projesi için geliştirilen SCOFI ölçeği, Mart 2020'de Danca'ya çevrildi ve bir veri 

toplama ajansı aracılığıyla katılımcılardan ver toplandı. Kurum, yaş ve cinsiyete yönelik 

dağıtım kotalarının yanı sıra coğrafi konum için temsili kotalar da sağladı ve bu şekilde 

örneklemin temsil sorunu çözüldü. Toplamda 301 Danimarkalıdan veri toplandı. 

Danimarka'nın ulusal verilerine dayanarak toplanan bu verilerin hem yaş hem de cinsiyet 

açısından anakitleyi temsil ettiği söylenebilir. Öte yandan örneklem oldukça küçüktür ve 

katılımcıları diğer sosyo-demografik özelliklere göre gruplara ayırırken, farklı örneklerin 

tümünin temsil edilmediği ortadadır ve bu nedenle sonuçlar ve karşılaştırmalar yapılırken bu 

durum dikkate alınmalıdır. 

 

Anket türü ölçüm araçları söz konusu iken, kişinin bildirdiği durum, gerçek davranıştan farklı 

olabileceğinden ötürü bir kısıt da söz konusudur. Kendi kendine raporlama, veri toplamada 

kullanılan yaygın bir yaklaşımdır, ancak katılımcılar kendi davranışlarını doğru bir şekilde 

değerlendiremeyebilir veya gerçek davranış yerine en çok arzu edilen cevapları seçebilirler. 

Kültür, dil ve yorum gibi faktörler de sonucu etkileyebilir. Örneğin Danimarkalılar, diğer 

katılımcı ülkelerden (bazılarından) farklı bir sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir davranış 

anlayışına sahip olabilir. Çalışmanın sonuçları incelinirken bu durumu göz önünde 
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bulundurmak önemlidir. 

 

Yetkinlik Haritası 
 

Aşağıda, Danimarka örneği için SCOFI sonuçları incelenecektir. Danimarkalı katılımcılar için 

ortalama SCOFI değeri 62 puandır (Şekil 1). Katılımcılar, ortalama endeks değerinin 50 

olduğu sürdürülebilir yaşam tarzı boyutunda en az sürdürülebilir davranışı sergilemektedir. 

Özellikle çevresel ve sosyal etkilerinin değerlendirilmesi Danimarkalı katılımcılar için düşük 

bir puan vermekte, bunu beslenme ve tüketici gelişmişliği kategorileri izlemektedir. 

Danimarkalı katılımcılar için, 80 puanlık endeks değeri ile 'gıda tüketimi ve gıda israfı' en 

sürdürülebilir boyut olarak tespti edilmiş ve hem 'planlı davranış' hem de 'gıda israfından 

kaçınma' kategorisi yüksek değere katkıda bulunmuştur. Son olarak, üçüncü boyut olan 

'ekolojik tüketim' Danimarkalı katılımcılar için 65 puanlık bir endeks değerine sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Sürdürülebilir Gıda Tüketimi İndeksi – Danimarka
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Bu çalışmada, Danimarkalı katılımcılar çok az sayıda kategoride en düşük toplam SCOFI 

puanına sahipti. Danimarkalı katılımcılar beş katılımcı ülkenin ortalamasından daha yüksek 

sıralarda yer almışdılar (ancak daha önce belirtildiği gibi, çeşitli sınırlamalar ve önyargılar 

kültürler arasında sonuçları etkilemiş olabilir). Danimarkalılar, diğer katılımcı ülkelerin 

bazılarından farklı bir sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir davranış anlayışına sahip olabilirler. 

Danimarkalıların daha eleştirel olmaları ve kendilerini ve davranışlarını diğerlerinden daha 

sert yargılamaları da söz konusu olabilir. Danimarka'nın genel olarak daha sürdürülebilir 

ülkeler arasında olduğunu diğer uluslararası çalışmalardan bilinmektedir. Bu nedenle, 

Danimarkalıların yalnızca nispeten düşük SCOFI puanlarına dayanarak daha az sürdürülebilir 

davrandıkları hakkında hiçbir sonuca varılmamalıdır. Bununla birlikte, verilerin daha iyi bir 

anlayış kazanmamıza yardımcı olabileceği şey, Danimarkalıların hangi belirli alanlarda daha 

yüksek düzeyde sürdürülebilir davranış bildirdiği ve hangi sosyo-ekonomik ve demografik 

özelliklerin sürdürülebilir davranış düzeyi üzerinde bir etkiye sahip olduğudur. 

 

Demografik ve Sosyo-Ekonomik Farklılıklar 
 

Tablo 1'de demografik özellikler ile SCOFI düzeyi arasındaki ilişkiyi görülmektedir. İlk 

olarak, Danimarkalı kadınların her üç boyutta da erkeklerden daha yüksek SCOFI skoruna 

sahip olduğunu görülüyor. İkincisi, genç nesiller (Z Kuşağı ve Y Kuşağı), daha büyük yaş 

gruplarından daha yüksek genel SCOFI seviyelerine sahiptir. X Kuşağı, tüm gruplar arasında 

en düşük SCOFI skoruna sahiptir. Ancak bu durum, üç boyut daha detaylı incelediğinde biraz 

değişiyor. 1. boyutta (sürdürülebilir yaşam tarzı), Sessiz neslin Y kuşağına göre daha yüksek 

bir SCOFI düzeyi tespit edilmiş olup, 2. boyutta (gıda tüketimi ve gıda israfı) ise X Kuşağı, 

bebek patlaması kuşağından ve sessiz kuşaktan daha yüksek puanlara sahiptir. Son olarak, 

Tablo 1'de gösterilen sonuçlar ayrıca kırsal alanlarda yaşayan Danimarkalıların genellikle 

kent veya banliyölerde yaşayanlardan daha yüksek SCOFI puanlarına sahip olduğunu 

göstermektedir. 

 

 
Danimarka 

 
SCOFI 

Sürdürülebilir 

Yaşam Tarzı 

Gıda Türetimi  

ve İsrafı 

Ekolojik 

Tüketim 

Indeks Skoru 62 50 80 65 

Cinsiyet 

Erkek (50%) 59 49 76 63 

Kadın (50%) 64 51 85 68 

Kuşak 

Z Kuşağı (5%) 66 56 84 68 

Y Kuşağı (29%) 64 51 85 70 

X Kuşağı (28%) 59 47 79 61 

Bebek Patlaması (29%) 61 51 77 65 

Sessiz Kuşak (9%) 61 53 76 62 

Yaşanılan Yer 

Kent (64%) 61 50 80 63 

Banliyö (13%) 61 50 77 64 

Kırsal (23%) 65 52 84 72 

Tablo 1: Cinsiyet, Kuşak ve Yaşanılan Yere Göre SCOFI Skorları: Danimarka 

 

Ayrıca, farklı hane türleri için SCOFI seviyelerinde bazı küçük farklılıklar 
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gözlemlenmektedir. Danimarkalı katılımcılar arasında, en yüksek SCOFI skoruna sahip hane 

yapısı üç yetişkin ve bir çocuktan oluşan bir hane yapısı olup, bunu bir yetişkin ve bir 

çocuktan oluşan hane ve iki çocuklu iki yetişkin olan hane yapısı takip etmektedir. 

Danimarkalı katılımcılar arasında en düşük puanlar, dörtten fazla çocuklu hanelerde hanelerde 

tespit edilmiştir. 

 

Tablo 2’de eğitim, mevcut ekonomik faaliyet, gıda harcaması ve hane geliri gibi sosyo-

ekonomik özellikler ile birlikte bu gruplara ait SCOFI skorları sunulmaktadır. Öncleikle daha 

yüksek eğitim düzeyine sahip katılımcıların daha yüksek SCOFI skorlara sahip olduğu 

görülmektedir. Öyle ki; Doktora dereceliler (ISCED 8) en yüksek SCOFI'ye sahipti olup, 

onları Lisans mezunları (ISCED 6) takip etmektedir. Ancak, genel olarak, daha düşük eğitim 

seviyeleri ile daha yüksek eğitim seviyeleri arasında büyük bir fark görülmemektedir. Mevcut 

ekonomik faaliyetlerine bakıldığında, Danimarkalı emekli katılımcılar ve 'diğer' ekonomik 

faaliyetlerde bulunanlar (izinli, işsiz, ücretsiz işçiler) hem çalışan katılımcılardan hem de 

öğrencilerden özellikle de'gıda tüketimi ve israf' boyutu açısından biraz daha yüksek SCOFI 

puanlarına sahiptir. Sonuçlar ayrıca orta düzeyde gelire sahip Danimarkalı katılımcıların en 

yüksek SCOFI'ye sahip olduğunu ve yüksek seviyeli gelir grubundaki katılımcıların en düşük 

SCOFI'ye sahip olduğunu göstermektedir. Üst gelir grubunu diğer gruplardan ayıran nokta 

özellikle gıda tüketimi ve israfı boyutundadır. Hanehalkı geliri sorusuna %16'sının cevap 

vermediği ve bu grubun alt ve üst gelir gruplarına göre SCOFI puanının biraz daha yüksek 

olduğu belirtilmektedir. Tablo 2'de gösterilen sonuçlar, gıda harcamasının hane geliri içindeki 

payı ne kadar yüksekse, SCOFI skorunun da o kadar yüksek olduğunu göstermektedir. 

 

 
Danimarka 

 
SCOFI 

Sürdürülebilir 

Yaşam Tarzı 

Gıda Türetimi  

ve İsrafı 

Ekolojik 

Tüketim 

Indeks Skoru 62 50 80 65 

Eğitim Düzeyi 

ISCED 1-4 (69%) 61 48 81 65 

ISCED 5-8 (31%) 63 53 80 66 

Mevcut Ekonomik Aktivite 

Çalışan (45%) 60 49 77 65 

Öğrenci(13%) 60 50 79 62 

Emekli (35%) 64 52 84 67 

Diğer (7%) 65 53 85 67 

Hane Geliri 

Düşük (25%) 60 48 81 63 

Orta (37%) 64 54 81 67 

Yüksek (22%) 59 48 76 63 

Fikri yok (16 %) 62 48 84 69 

Hanehalkı gıda harcamalarının payı 

10%’a kadar (27%) 60 47 81 64 

20%’a kadar (49%) 61 50 79 66 

30%’a kadar (19%) 65 55 80 66 

 40%’a kadar (4%) 67 55 89 65 

40%’tan fazla (1%) 71 55 90 91 

Tablo 2: Eğitim Düzeyi, Ekonomik Aktivite, Hane Geliri, Hanehalkı Gıda 

Harcamalarının Payına Göre SCOFI Skorları: Danimarka 
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Danimarka'da Gelecek İçin Girişimler 

 
Genel olarak iklim, çevre ve sürdürülebilirlik Danimarka'da geniş çapta tartışılan konulardır 

ve AB'nin geri kalanında olduğu gibi bunlar siyasi gündemin önemli maddeleridir. 

 

Belirtildiği gibi, Too Good to Go gibi gıda israfını azaltmaya yardımcı olacak ve genel olarak 

sürdürülebilir tüketimi teşvik eden çok sayıda girişim ve kuruluş bulunmaktadır. 

Danimarka'da vejetaryen dernekleri, vegan aktivistleri, Organik Danimarka adlı bir tüketici 

bölümü ve Danimarka Tüketici Konseyi gibi çok sayıda kuruluş bulunmaktadır.  

 

Yine de, tüketicinin daha sürdürülebilir bir karar vermesi her zaman kolay değildir. 

Sürdürülebilirlik kavramı oldukça geniş ve bunaltıcı görünebilir ve bazı Danimarkalı 

tüketiciler, sürdürülebilirliğin anlamı konusunda tutarsızlık ve kafa karışıklığı yaşadıklarını 

ifade etmektedir (Stancu vd., 2020). İnsanlar, sürdürülebilirliği kendileriyle ilgili alanlarla 

ilişkilendirme eğilimindedir ve bu nedenle sürdürülebilirlik, tüketicilerin zihninde genellikle 

gıda ve diğer tüketim malları ile bağlantılıdır. Bununla birlikte, gıda alanında sürdürülebilir 

bir şekilde nasıl davranılacağı konusunda hala çok fazla şüphe bulunmaktadır. Örneğin; Ürün 

kategorisinde daha sürdürülebilir olan seçenek aranmalı mı? Hangi özelliğin daha 

sürdürülebilir olduğu nasıl değerlendirilir? Gıda ürünü yerel değil de organik mi olmalı? 

Belirli ürünleri başka bir ürünle ikame mi etmeli (örneğin süt yerine bitki içecekleriyle 

kullanmak)? Danimarkalılar davranış değişikliği konusunda istekli olduklarını ifade etseler 

de, sürdürülebilir tüketime giden yolda daha gidilecek çok yol ve birçok engel var. Bu nedenle 

sonraki adımlar, Danimarkalıların kafa karışıklığını en aza indirmek ve böylece sürdürülebilir 

gıda seçimini kolaylaştırmak için neler yapılabileceğine odaklanmak olabilir. 

 

Sürdürülebilir Seçimleri Kolaylaştırmak 
 

Tüketiciler, sürdürülebilir davranmanın karmaşıklığını aşmalarına yardımcı olacak 

yönetilebilir, basit ve güvenilir yönergelere ihtiyaç duyarlar. Tüketicilere rehberlik etmenin 

yollarından biri, yalnızca sürdürülebilir ürün özelliklerini vurgulamakla kalmayıp aynı 

zamanda ürün alternatiflerini daha kolay karşılaştırılabilir hale getiren etiket şemaları ortaya 

koymak olabilir. Bahsedildiği gibi, tüketicilerin hangi potansiyel olarak sürdürülebilir 

özelliğin daha ağır olduğunu değerlendirmesi zor olabilir. Güney Avrupa'dan gelen organik 

sebze, Danimarka'dan geleneksel olarak yetiştirilen sebzeden daha fazla veya daha az 

sürdürülebilir mi? Üründen ürüne ve mevsimden mevsime değişiklik gösterdiğinden, üretimin 

kökeni ve türünün sürdürülebilirlik düzeyini nasıl etkilediğini değerlendirmek oldukça zor 

olabilir. Alışveriş durumundaki etiketler ve/veya kılavuzlar bu tür değerlendirmeleri daha 

yönetilebilir hale getirebilir – ya da belki de tüketicilerin kafasını daha da karıştıracaktır. 

Danimarkalılar sürekli olarak çeşitli kaynaklardan nasıl daha sürdürülebilir bir şekilde 

yaşayacakları ve beslenecekleri konusunda önerilere maruz kalıyor. Bilgiye erişmenin bu 

kadar kolay olması çoğunlukla olumlu görünüyor, ancak her bir bireysel tüketici için gerçekte 

neyin yararlı ve yapılabilir olabileceğini bulmak için birçok “kolay ipucu”, tavsiye ve 

tavsiyeyi sıralamak zor olabilir. 

 

Tüketiciler farklı özellikler gösterir ve konu gıda seçimi olduğunda insanların kendi farklı 

alışkanlıkları ve öncelikleri vardır. Bu nedenle, yerleşik alışkanlıklarına ve rutinlerine çok 

fazla müdahale etmeyen çözümler sunmak da önemlidir. Şimdiye kadar, çoğu insan örneğin 

kırmızı etin olumsuz çevresel etkisinin farkındadır, ancak bu hala birçok tüketicinin günlük 

yemeklerinin önemli bir parçasıdır. Herkesin bir gecede eti diyetlerinden tamamen kesmesini 

bekleyemeyiz ve bu nedenle öneriler belki de mevcut tüketimleri sınırlamaya ve/veya en 
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azından bir dereceye kadar daha iklim dostu alternatifler kullanmaya odaklanabilir (Landbrug 

ve Fødevarer, 2020). 

 

Sürdürülebilirliği değerlendirmeyi kolaylaştırmanın bir başka yolu da hem hangi seçeneklerin 

az çok sürdürülebilir olduğu konusunda hem de sürdürülebilirlik üzerindeki önemli 

özelliklerden ödün vermek gibi farkında olmadıkları davranışlarını gerçekten nasıl 

değiştirecekleri konusunda. tüketicileri eğitmektir. Bununla birlikte, birçok farklı kampanya 

ve girişime rağmen, hane halkı karar vericilerine, özellikle de nasıl daha sürdürülebilir şekilde 

hareket edecekleri ve beslenecekleri konusunda aktif olarak tavsiye aramayanlara ulaşmak ve 

onları eğitmek zor olabilir gibi görünüyor. Son yıllarda, gıda ile ilgili çeşitli sürdürülebilirlik 

programları doğal olarak ülke genelinde Danimarka okullarına girmeye başladı ve genç 

tüketicilerin sürdürülebilir uygulamalar ve ilgili konulardan giderek daha fazla haberdar 

olmasını sağladı (Bang, 2019; Lauritsen, 2021). En genç hane üyelerini eğitmek, hanehalkı 

karar vericilerini ve dolayısıyla gıda ile ilgili davranışlarını da etkileyebilir, ancak yine de 

yetişkinlere yönelik daha fazla eğitimin de faydalı olabileceği görülüyor. 

 

Tabii ki, Danimarkalıların gıda seçimlerini sürdürülebilirlik dışında etkileyen başka faktörler 

de var ve birçok tüketici daha sürdürülebilir hareket etmek istese de, aşinalık, pratiklik ve 

fiyat gibi diğer etmenler hem alışveriş hem de yemek pişirme durumunda sürdürülebilirliği 

zorlaştırabilir. Bir ürün kendisini sürdürülebilir bir seçenek olarak sunabilir ancak bu özellik 

nadiren yalnızca tek başına ilgi çeker. Bu nedenle, konuyla başa çıkmanın başka bir yolu da 

fiyat düzenlemeleri olabilir. Sürdürülebilir olmayan alternative ürünler için fiyat arttırarak, 

tüketicileri daha sürdürülebilir ürünler satın almaya teşvik etmek mümkün olabilir. 

 

Sağlık ve Sürdürülebilirlik 
 

Sürdürülebilirliğin yanı sıra, tüketicileri sağlıklı seçimler ve davranışlar konusunda 

bilgilendirmek de önemlidir. Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi (2018), sağlıklı beslenmeyi 

teşvik etmek için en iyi uygulama örneği olarak Danimarka resmi beslenme önerilerini 

vurgulamaktadır. Gerçek pratik önerilerin basit bir listesiyle, bireysel tüketicinin hangi 

davranışlarını nasıl değiştirilebileceğini değerlendirmesi kolaydır. Neyse ki, sağlıklı 

seçimlerin sürdürülebilirliğini vurgulayan yeni Danimarka sağlık önerilerinde görüldüğü gibi, 

sağlık ve sürdürülebilirlik genellikle birlikte ele alınır. Yeni diyet önerilerinin sonuçları henüz 

görülmedi ancak sürdürülebilir yönde çok iyi bir adım olacağı düşünülmektedir. Bu faaliyetin 

daha sürdürülebilir gıda tüketimini hedefleyen ancak sürdürülebilir seçimlerin nasıl yapılacağı 

konusunda şüpheleri olan tüketicilere rehberlik etmeye yardımcı olacağı umulmaktadır. 
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BÖLÜM 5 

 

Slovakya'da Gıda Tüketimi ve Sürdürülebilirlik 
Elena Horská, Martina Hanová, Mária Holotová, Ľudmila Nagyová, Zdenka Kádeková, 

Ľubica Kubicová, Slovak Tarım Üniversitesi, Nitra, Slovakya 

 
Tüketici davranışları, benzer beslenme modellerinin, beslenme uzmanları tarafından son 

birkaç yıldır basılı, elektronik ve görsel-işitsel medyada ve/veya sosyal medya yoluyla 

sunulması ile büyük ölçüde etkilenmiştir. Sonuç olarak, Slovaklar son yirmi yılda gıda 

tüketim tercihlerini daha az et, patates ve ekmek yemeye göre değiştirmişlerdir. Makarna, 

sebze yemekleri ve balık beslenme alışkanlıklarında etin yerini almaya başlamıştır. Analizlere 

göre geleneksel garnitürlerin yerini çoğunlukla makarna almaktadır. (Bu bölümde verilen 

bilgiler Slovak Cumhuriyeti İstatistik Ofisinden elde edilen mevcut verilere dayanmaktadır) 

 

Slovakya’nın neredeyse %45,6'sının kırsalda yaşadığı göz önüne alındığında (2011 tarihli 

Konut ve Konut Nüfus Sayımı'na göre), ister mevsimlik meyve ve sebzeler ister yerli ürünler 

olsun, belirli gıda türlerinin kendi kendine yeterli olabileceğini varsaymak mantıklıdır.  
 

 

Şekil 1: Slovakya’da Farklı Et Türlerinin Tüketimi 

Kaynak: Slovakya İstatistik Kurumu 
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Şekil 1'deki grafikler, bireysel gıda türlerinin tüketiminin gelişimini göstermektedir. Her 

grafikteki ilk çubuk, Slovak Cumhuriyeti Gıda Kodu tarafından belirlenen önerilen günlük 

miktarı (RDD) temsil eder. 

 

Genel et tüketiminin incelendiği dönemde, 2013 yılına kadar büyükbaş hayvan tüketimindeki 

düşüş ve kanatlı tüketimindeki artış söz konusudur. Daha sonra et tüketimi yavaş yavaş 

artmaya başlamıştır. Bu duruma neden olan önemli faktörler arasında büyük perakende 

zincirlerinin güçlü fiyat politikası, yerli üretim sorunları ve kalitesiz ürünlerin ithalatı yer 

almaktadır. Sedlák (2012) sığır eti ve dana eti tüketiminin neden kritik derecede düşük 

olduğunu ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Slovakların balık tüketme alışkanlığı olmadığı için 

balık tüketimi sürekli önerilen dozun altındadır. Slovaklar et ve balık arasında seçim yapmak 

zorunda kalırlarsa eti seçmektedirler. 

 

Slovak sığır eti üretimi iç talep için yeterli olsa da ithalat da vardır. Tüketiciler bu durumun 

farkında olsalardı, ithalatın önlenmesi ülkenin karbon ayak izini azaltabileceği açıktır. 

Slovakların Arjantin bifteğine gerçekten ihtiyacı var mı? Domuz eti tüketimi grafiğine 

bakıldığında Slovakya'nın bir domuz ülkesi olduğunu varsaymak mantıklıdır. Sadece önerilen 

dozun üzerinde tüketmekle kalmıyorlar, hastalıklar ve yıkıcı sübvansiyon politikası nedeniyle 

aynı zamanda hepsini ithal etmek zorundalar Durum böyle olunca da herhangi bir çiftçinin 

domuz üretme isteğini yok olmaktadır. Tavuk eti tüketimi istikrarlı gidişat gösterir, ancak 

daha ucuz et ve besin açısından daha fakirdir. Slovakya'da bol miktarda kümes hayvanı vardır 

ve ülke bu konuda ve yumurta konusunda kendi kendine yeter durumdadır. 

 

Meyve ve sebzelerin tüketimine gelince, bunlar ülkeye ithal edilmekte ve günlük önerilen 

dozun oldukça altındadır. İnsanlar sebzeleri daha pahalı bir ürün olarak görmektedirler. 

Meyve ve sebzeler açısından Slovakya kendi kendine yeterli değildir. Slovakya bir patates 

ülkesi olarak kabul edilmiştir. Her yemeğin ana malzemesi patatestir ancak patates 

tüketimindeki düşüş Slovakların artık patatesle ilgilenmediğinin de bir işareti olarak 

görülebilir. İkinci önemli düşüş ise baklagil tüketimindeki azalma olsa da, baklagiller diyette 

hala çok önemlidir. Üretim sırasında ekosisteme yük olmazlar, fazla ilaçlanmazlar, 

ekilebilirler ve besinsel olarak dengelidirler. Ayrıca mağazalarda Slovakya'da yetiştirilebilen 

ancak doğrudan Kanada veya Kazakistan'dan ithal edilen mercimekler bulunmaktadır 

(Gondeková, 2016). 

 

Slovak topraklarında üretilebilecek yiyeceklerin olması ve bu yiyeceklerin uzun tedarik 

zincilerini takip etmesi gerekmediği için, bu durum tüketimin sürdürülebilirliğini etkiler. 

Sürdürülebilir tüketim, organik ürünlerin tercih edilmesini ve yenilenebilir miktarlarda doğal 

kaynak ve ürünlerin tüketimini ifade eder. Sürdürülebilir tüketim dinamik bir şekilde 

anlaşılmalıdır. Her zaman niceliksel olarak daha düşük tüketim anlamına gelmeyeceği gibi 

daha çok ürünlerin farklı ve özellikle daha akıllı bir şekilde tüketilmesi anlamına gelir. 

Yukarıdakilerden, sürdürülebilir tüketimin yalnızca tüketimin en aza indirilmesini değil, aynı 

zamanda müşteri yöneliminde daha sürdürülebilir bir yaşam tarzına ve satın alma kararlarına 

yönelik bir değişiklik açısından yeniden yönlendirilmesini de içerdiği sonucu çıkar. 

 

Slovakya'da sürdürülebilir gıda tüketimi ilkeleri kamuoyunda giderek daha fazla farkındalığa 

yol açmaktadır. Bir çok şirket de bu konuda sorumlu yaklaşımlar benimsemişlerdir. Bu 

olumlu tutum her zaman satın alma davranışına dönüşmese de birçok tüketici gıda ürünlerinin 

sürdürülebilirliğini önemsemektedir (Pipková, 2020). 
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Slovakya'da Sürdürülebilir Gıda Tüketiminin Önündeki Engeller 

 

Slovakya'da sürdürülebilir gıda tüketiminin önündeki temel engeller aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

 

 iklim değişiklikleri 

 gıda güvenliği ve sürdürülebilir beslenme 

 tüketim alışkanlıkları 

 gıda israfı 

 gıda karbon ayak izinin farkındalığı. 

 

İklim Değişiklikleri. Yerli üretim; hasat sonrası işleme, özellikle yıkama, kurutma, tasnif, 

pazarda işleme, paketleme, etiketleme, uygun koşullarda hızlı nakliye ve depolama için uygun 

ekipman bulunmadığında rekabet gücünü kaybeder. Slovakya koşullarında yetiştirilen 

sebzeler, ithal sebzelere göre besin değeri ve tat özellikleri açısından genellikle daha kaliteli 

parametrelere sahiptirler (Uvírová, 2018). Yıllar içinde Slovakya'da tüm segmentlerde mahsul 

üretiminin düşmesine neden olan aşırı hava değişiklikleri görülmekte ve bu nedenle Slovakya 

tahıl, sebze veya meyve üretiminde kendi kendine yeterli olamamaktadır. 

Gıda güvenliği ve sürdürülebilir beslenme. Bir ülkenin gıda konusunda kendine yeterliliği, 

kendi üretim potansiyeli ile iç pazarın ihtiyaçlarını karşılayabilmesini içermektedir. Bu, 

ülkenin yerli gıda için bir iç pazar sağlama yeteneği ile de ilişkilidir. Gıdada kendi kendine 

yeterlilik derecesi, ülkenin genel ekonomisini ve sosyal seviyesini yansıtan en önemli 

göstergelerden biridir. Gerçek şu ki, Slovakya'nın gıdada kendine yeterliliği sürekli olarak 

azalmaktadır. Her türlü gıdada tamamen kendi kendine yeten bir ülke yoktur, ancak Slovakya 

pazarına diğer ülkelerden giderek daha fazla gıda ithal edilmektedir. İthalat, yerli gıdayı 

pazarın dışına itmekte ve ülkenin yerli üretici ve üretim potansiyelini yok etmektedir. 

Slovakya'nın gıdada kendine yeterliliği tüm gıdalar için %53 ve temel gıdalar için ise 

%74,57'dir. Slovakya, gıdada kendi kendine yeterlilik açısından AB'nin altıncı en kötü 

ülkesidir. Slovak Cumhuriyeti'nin ana ithalatçıları Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, 

Avusturya, Polonya, Macaristan ve Fransa'dır. Avrupa Birliği'nden yapılan tüm ithalatlar, gıda 

ithalatının %89'unu oluşturmaktadır. Slovak Cumhuriyeti'nin parasal olarak en büyük negatif 

ticaret dengesine sahip olduğu gıdalar et, meyve, sebze, tahıl müstahzarları, süt müstahzarları 

ve sütün kendisidir. Diğer küçük açık ekonomilerle karşılaştırıldığında, Slovak Cumhuriyeti, 

nispeten hızlı bir şekilde azalmaya devam eden düşük bir gıda kendi kendine yeterlilik 

düzeyine sahiptir. Gıda güvenliği seviyesi de aynı derecede düşüktür. Ülke şu anda sebze, 

patates, şeker, yumurta, meyve, süt, kümes hayvanları, sığır eti ve dana eti ve domuz eti 

arzında yetersizdir. Et, meyve, yumurta ve sebzeler potansiyel olarak eksik gıdalar olarak 

tanımlanabilir. Bu potansiyel kıtlık, mevcut büyük ithalatçılar bile bu gıdaların yüksek üretim 

fazlasına sahip olmamasından ileri gelir. Bu durum da herhangi bir zamanda gerektiği kadar 

gıda ihraç etme konusunda isteksiz olmaya ve özellikle kriz zamanlarında arz şoklarına neden 

olabilir (O potravinách, 2019). 

 

Tüketim Alışkanlıkları. Sivil toplum kuruluşu Free Food, ortalama Slovak hane halkının aylık 

harcamalarının beşte birini yiyecek satın almak için harcadığına dikkat çekiyor. İsrafın ana 

nedeni, Slovakların tüketebileceklerinden daha fazla yiyecek satın almaları ve bunları uygun 

şekilde kullanıp depolayamamalarıdır. 

 

Ipsos tarafından sağlanan son istatistikler şunları gösterdi (Tvnoviny, 2019): 
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 Slovakların 3/4'ü yiyecekleri israf etmektedir. 

 Meyveler, sebzeler, ekmek, salam ve peynir çoğu zaman çöpe atılmaktadır. 

 Slovakların 1/5'inde yiyeceklerin doğru şekilde saklanmasında sorunlar söz konusu. 

 Slovakların %75'i haftada 7 kez boş buzdolabı olgusunu yaşıyor. 

 Slovakların %42'si yemek pişirmek için gerekli istekten yoksun durumda. 

 Slovakların %48'i ellerinde bulunan yiyeceklerden bir şeyler pişirmek konusunda 

tembeldir. 

 Çocukların seçiciliği, israf nedeninin 1/3'ünü oluşturmaktadır. 

 

 

Hellmann's markasının 2019 yılında Ipsos ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği Çek ve Slovak 

hane halkları üzerinde gerçekleştirilen bir araştırma, gıda israfının nedenlerinden birinin 'boş 

buzdolabı olgusu' olduğunu ortaya koydu. Yiyeceklerin çoğu evlerde israf ediliyor. Atılan 

tüm gıdaların %53'ünden haneler sorumludur. Hellmann'ın Slovakya'daki kampanyasının ana 

fikri, markanın gıdaya karşı uzun vadeli sorumlu tutumunu göstermekte ve tüm tüketicileri 

tüketim alışkanlıklarında düşünceli olmaya çağırmaktadır. Amaç, insanların buzdolabının boş 

olduğunu düşündükleri, ancak aslında normalde evde sahip oldukları bu malzemelerden nasıl 

yiyecek hazırlayacaklarına dair hayal gücünden yoksun oldukları zaman ifade edilen boş 

buzdolabı fenomenine dikkat çekmektir. Ulusal kampanyanın uzun vadeli önceliği, tüm 

paydaşların düşüncesini bir adım öteye taşımak ve tüketicilere gıdaya sürdürülebilir bir 

yaklaşımla ilham vermektir. Amaç, onlarda yiyecekleri yaratıcı bir şekilde nasıl 

birleştireceklerine dair hayal gücünü uyandırmak ve böylece israfı önlemektir. Kampanya, 

tüm televizyon kanallarından, sosyal ağlardan ve diğer dijital medyalardan mağaza içi 

sunumlara kadar geniş bir alanı kapsamaktadır (Stratégie, 2019). 

 

Slovaklar, yemek pişirmek için zamanı ve ilhamı olmayan ve bu konuda tembel tüketiciler 

olarak tanımlanabilir. Genellikle haftada bir veya iki kez yiyecek alırlar. Ankete katılan 

Slovaklar, soğutulmuş gıdalarının %78'ini sevdiklerini ve Slovakların sadece üçte ikisinin 

sağlıklı gıda satın aldığını doğruladı. Ancak evde yemek pişirmek, iyi bir yemek hazırlamak 

ve mevcut tüm yiyecekleri kullanmak önemli bir problemdir. Çoğu kimsenin evde istedikleri 

sıklıkta yemek yapmamalarının nedeni ise zamansızlıktır (%87). Diğer nedenler ise mevcut 

yiyeceklerden bir şeyler pişirmek için tembel olmak (%48) ve yemek pişirmek için ilhamdan 

yoksun olmak (%42) olmak olarak göze çarpmaktadır (O médiách, 2019). 

 

Slovak evlerinde yemek israfından çocuklar da sorumludur. Evde çocuğu olan 10 Slovak'tan 

8’i genellikle yiyeceklerini çöpe atmaktadır. Ebeveynlerin yaklaşık üçte biri, yiyecekleri israf 

etmelerinin nedenlerinden biri olarak çocukların seçiciliğini belirtmiştir. Çocukların bu 

seçiciliği, yiyecek satın almalarını dahi zorlaştırıyor. Bu nedenle ebeveynler yemek israfını 

önlemek için aynı favori yiyecekleri tekrar tekrar pişirirler. Bu, alışverişi kolaylaştırır, daha 

hızlı pişirmeyi ve yemek artıklarını minimuma indirir. 

 

Slovakya'da insanların kendi meyvelerini, sebzelerini yetiştirmeleri veya et için kendi 

hayvanlarını beslemeleri için mükemmel koşullar vardır. Ancak, kolaylık sağlamak için 

birçok insan süpermarkete gider ve çeşitli işlenmiş gıdalar satın alır. Bu nedenle, kendi 

üretiminin faydaları hakkında farkındalığı yaymak önemlidir. Evde çiftçilik, Slovakya'da 

sürdürülebilir tüketimi teşvik etmek için bir fırsat olabilir (Holienčinová, 2016). 

 
Günümüzde gıda israfı konusu birçok ülkede yankı uyandırmakta ve Slovakya da bir istisna 

değil. Bu konudaki durum içler acısı ve hükümet çevreleri bunu henüz anlamaya başlıyor. 

Dünya çapında milyonlarca insan açlıktan ölürken, Slovaklar yılda 600.000 ton gibi inanılmaz 
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miktarda yiyeceği çöpe atıyor. 

Slovak gıda pazarındaki tüccarların reklamları ve çeşitli promosyonları da gıda israfına 

katkıda bulunmaktadır. Bu faktörlerin tüketicinin yararına, yani kaliteye göre düzenlenmesi 

gerekir. 

 

Sorun aynı zamanda, ekmek ve hamur işi gibi ürünlerin raflardaki fazlalığıdır. Satıcılar doğru 

tüketim konusunda doğru tahminde bulunamazlar ve çalışma saatlerinde her zaman taze 

ekmek isterler. Bu da israfa ve kayıplara yol açmaktadır (Golian, 2015). 

 

Tedarik zinciri boyunca gıda ve hammaddeler israf olur ancak toplam gıda atığı hacminin 

%50'sinden fazlası nihai tüketiciler tarafından israf edilmektedir. Her beş Slovak'tan biri 

yiyecekleri israf ettiklerini kabul ediyor. Ortalama bir tüketici yılda 111 kilogram yiyeceği 

çöpe atıyor. Tarım Bakanlığı, gıda israfının doğal kaynakların yanı sıra insanları ve 

enerjilerini de israf ettiği konusunda uyarıyor. Bu durum sadece çevreye karşı sorumsuzluk 

değil, aynı zamanda kaliteli gıdaya parası yetmeyen insanlara karşı da adil olmayan bir sonuç 

ortaya çıkarıyor. En çok gıda israfı yapan ülkeler listesinde Slovakya sekizinci sırada yer 

alıyor (The Slovak Spectator, 2018). 

 

2018 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı için AKO ajansı tarafından gerçekleştirilen 

ülke çapında temsili bir ankete göre, Slovakların yaklaşık %23'ü yemek artıklarını attıklarını 

kabul ediyor. Ankete katılanların yaklaşık yarısı, yemek artıklarını daha fazla yemek pişirmek 

için kullanmaya veya hayvanlara vermeye çalıştıklarını söylüyor. Katılımcıların üçte biri ise 

herhangi bir yiyeceği çöpe atmadıklarını belirtmektedir. Anket, 23-49 yaş arasındaki 

insanların en fazla yiyeceği israf ettiğini gösteriyor. Evlerde israfın payı eğitim ve gelirle 

birlikte artma eğilimindedir. Slovaklar çoğunlukla ekmek ve unlu mamulleri (%35) atarken, 

%29'u ise pişmiş yemek artıklarını atıyor. Neden yemek artıkları olduğu sorulduğunda, 

katılımcıların %74'ü yediklerinden daha fazla pişirdiklerini söylemişlerdir. Vakaların 

%34'ünde gıdanın bozulduğu veya son tüketim tarihinin geçtiği belirtilmiştir (TASR 2018). 

Yemek israfı sadece evlerin sorunu değil; restoranlar da sıkı hijyen kuralları gereği o gün 

yenmesi gereken yiyecekleri çöpe atmama konusuyla uğraşıyor. İki Slovak kadının mobil 

uygulaması olan Hungry Slovak, sorunu çözmelerine yardımcı olabilir (The Slovak Spectator, 

2018). 

 

Çek Cumhuriyeti ile karşılaştırıldığında, Slovakya'da iki kat daha fazla yiyecek çöpe 

atılmaktadır. Slovakya'da, 2017 Gıda Yasası'nda yapılan değişiklik, nihayet tüccara, hayır 

amaçlı amaçlar için minimum dayanıklılık tarihinden sonra gıda bağışlama fırsatı veriyor. Öte 

yandan, başka bir yasaya göre ise; bu tür yiyecekler başka bir denetim kuruluşu tarafından 

raflarda bulunursa, hayati tehlike olarak kabul edilmekte ve tüccar yaklaşık 1-5 milyon € 

arasında para cezası almaktadır. Bir çok dükkan veya tüccar, atık karşıtı pazarlamayı destekler 

ve mesajı yoluyla eğitim faaliyetlerini teşvik etmektedir. Tasfiye cezaları ve gıda tüketimi 

Slovakya'da hala tartışılan bir konu. 2017 yılında Gıda Bağış Yasası'nın kabul edilmesi, gıda 

israfına karşı mücadelede Tesco Stores Slovakya için bir sonraki adımdı. Gıda tasarrufu 

sağlamak amacıyla “Mükemmel Kusurlu” projesi, estetik gereksinimleri karşılamayan 

seçilmiş meyve ve sebzeleri satıyor (Podnikajte, 2019). Billa gıda perakende zinciri, son 

kullanma tarihi yaklaşan gıdaları %25-50 indirimle satmaktadır. Halen satılmayan yiyecekler 

yürürlükteki mevzuata uygun olarak imha edilmektedir. Şu anda tüccarlar, kayıtlı hayır 

kurumlarına bağış yapmak güvenliyse, minimum raf ömründen sonra yiyecek 

bağışlayabilirler. Ürünler, son kullanma tarihinden sonra yasalara göre imha edilmelidir 

(Kapitánová, 2020). Ocak 2024'ten itibaren, daha büyük mağazaların, güvenli olduğu sürece, 

minimum dayanıklılık tarihine ulaşan hayır kurumlarına yiyecek bağışlaması gerekecek. 
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Parlamento, ürünleri sosyal olarak dezavantajlı insanlara sunmak için Gıda Yasasında yapılan 

bir değişikliği onayladı. Hayır kurumu, ancak kayıttan sonra gıda işleyebilecek ve bölgesel 

halk sağlığı ofisinden bağış başlamadan önce her bir eczaneyi incelemesini istemek zorunda 

kalacak. Daha küçük dükkanlar için bağışlar hala gönüllü olmaya devam ediyor (Denník 

Slovensko, 2019). 

 

Gıdanın karbon ayak izinin farkındalığı. Slovakya'daki çeşitli çevresel girişimlerin amacı, 

insanları dünyanın sera gazı emisyonlarının dörtte birinden gıda üretiminin sorumlu olduğu 

konusunda bilinçlendirmektir. Yemek yemek, bir kişinin genel ekolojik ayak izinin önemli bir 

parçasıdır. Uygun bir yiyecek seçimi ile doğa üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltabiliriz. 

Menüde yapılacak küçük değişiklikler ve ekolojik ayak izine saygı gösterilmesi onu %20 

oranında azaltabilir. Aynı zamanda, kendimizi herhangi bir radikal şekilde sınırlamak zorunda 

değiliz. Diyet ve gıda seçimlerimizin karbon 'ayak izimiz' üzerinde önemli bir etkiye sahip 

olduğu konusunda haklı olarak artan bir farkındalık var, bu nedenle her tüketicinin kendisine 

sorması gereken anahtar soru şudur: “Karbon ayak izimi gerçekten azaltmak için kahvaltı, 

öğle yemeği ve akşam yemeğinde neler yapabilirim? (Kondeková, 2019; Kašiak, 2015). 

 

2020'nin sonunda, Çevre Politikası Enstitüsü (Slovak Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı'nın bir 

parçası) yeni bir karbon ayak izi hesaplayıcıyı tanıtıldı. Bakanlığın hazırladığı hesap 

makinesi, bir kişinin yıllık sera gazı salınımını hesaplıyor. Hesaplayıcı, kullanıcıların ulaşım, 

barınma veya tüketim yöntemleriyle ilgili verileriyle çalışmaktadır. Bakanlığa göre, karbon 

hesaplayıcı, küresel ısınma ve iklim krizi hakkındaki genel konuşmayı günlük hayatımızın 

resmine çevirmenin mükemmel bir yolu. Slovakya için özel olarak üretilen bu hesaplayıcı, 

elektrik ve ısı üretimi için yerel hammaddeleri de hesaba katmaktadır (Inštitút 

Environmentálnej politiky, 2020). 

 

İyi Uygulama Örnekleri 
 

Slovakya'daki iyi uygulama örnekleri, ulaşmaya çalıştıkları ana amaca göre birkaç gruba 

ayrılabilir: 

 

 Daha sağlıklı ve daha besleyici gıdalara yönelik yeme alışkanlıklarını geliştirme 

amaçlı uygulamalar (sosyal ve eğitim faaliyetleri) 

 Atık minimizasyonu dahil çevresel konularla ilgili uygulamalar (çevre ve eğitim 

faaliyetleri) 

 Yerel çiftçileri, yavaş gıda ve kısa tedarik zincirlerini desteklerken yerel ekonomik 

kalkınma uygulamalar (ekonomik ve eğitim/promosyon faaliyetleri). 

 

Beslenme.  

 

Hovorme o jedle (Hadi yemek hakkında konuşalım) bir sivil toplum kuruluşu olan “Centrum 

rozvoja znalostí o potravinách”ın Slovak Tarım ve Gıda Odası ile ortaklaşa yürüttüğü bir 

projedir ve ilkokul öğrencilerinin ve öğretmenlerinin gıda ve beslenme konusundaki eğitim 

düzeylerini iyileştirmeye odaklanmıştır. Rekabetçi eğitim etkinliğinin amacı, çocukların, 

gençlerin ve yetişkinlerin uygun yiyecek seçimlerini ve yaşam tarzlarını yapma becerisini, 

sağlıkları için sorumluluk alma becerisini, beslenmenin öneminin bilincini geliştirmede 

işbirliğini ve aktif katılımını başlatmak ve desteklemektir (Centrum rozvoja znalostí o 

potravinách, 2020). 

 

Skutočne zdravá škola (Gerçek sağlıklı okul), Jem iné'nin bir başka sivil toplum girişimidir. 
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Ana fikir, okul yemeklerini ve beslenmesini çeşitli çerçeve faaliyetlerle dönüştürmektir, 

Örneğin: 

 

 Okul kantinleri için gıda listerlerini daha fazla sebze, daha az şeker, önceden pişirilmiş 

ürünlerin sınırlı kullanımı, azaltılmış protein ve süt, sınırlı tatlandırıcı kullanımı, etsiz 

gıda seçenekleri sağlayacak şekilde revize edilmesi 

 Besin piramidinin revizyonu. 

 

Jem iné ayrıca, yerel ve mevsimlik malzemeler kullanarak yemek pişirme okulları ve sağlıklı 

yemek üretimi yoluyla sağlıklı gıda meraklıları için de bir platform oluşturdu. Bu platformun 

ana hedefi ise okul ve hastane kantinlerinde ve diğer topluluklarda beslenme kalitesini 

iyileştirmektir (Skutocne zdravá škola, 2019). 

 

Viem čo zjem (ne yediğimi biliyorum) projesi, 2016-2017 yıllarında çok uluslu şirket Nestlé 

tarafından Slovak Cumhuriyeti Halk Sağlığı Kurumu ile işbirliği içinde yürütülmüştür. Ana 

fikir, yanlış beslenmeden kaynaklanan kötü sağlığı önlemek ve beslenme alışkanlıklarının 

değiştirilmesini başlatmak için fırsatlar göstermekti. Proje, öğrencilerin eğitimi için, yemeye 

yönelik pozitif ve negatif alternatif yaklaşımların yanı sıra seçilmiş gıda intoleransları da dahil 

olmak üzere, dengeli bir diyet sağlamak için gerekli gıda bileşenlerini tanıtmayı amaçlayan 

metodik materyal üretti (Viem čo zjem, 2018). 

 

Çevre ve Eğitim. Slovakya'daki ikinci iyi uygulama grubu, gıda atıklarının azaltılması (çevre 

ve eğitim faaliyetleri) dahil olmak üzere çevresel konulara atıfta bulunmaktadır. Bunlardan 

biri Pomáhame vyrásť (Büyümeye yardımcı oluyoruz) adlı hibe programıdır. Yeşil Okul adlı 

bir program kapsamında, okullarda gıda odaklı, enerji ve su tasarrufu ve atık azaltma ile 

bağlantılı pratik faaliyetleri desteklemeyi amaçlayan çeşitli hibe çağrıları duyuruldu (Zelená 

škola, 2018). 

 

Hibe alan proje konuları aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

 

 Okul kantinlerinde pratik yiyecek tasarrufu 

 Gıda hazırlama ve dağıtımı ile bağlantılı tasarruf adımlarının uygulanması 

 Okullarda yeşil yönetimin uygulanması 

 Okul kantinlerinden kaynaklanan atıkların azaltılması 

 Kompostlama faaliyetleri 

 Bu alanlarda yenilikçi eğitimler. 

 

Neplytvaj-Spotrebuj! (İsraf etmeye hayır, Tüketmeye evet!) bir başka iyi örnektir. Gıda atığı 

alanındaki (dünyadaki ve Slovakya'daki) durumu izleyen, ilgili bilgileri yayınlayan ve böylece 

bu önemli konu hakkında genel kamuoyunu bilinçlendiren uzun vadeli bir bilgilendirme ve 

eğitim projesidir. Raf ömründen sonra gıdalar önemli bir gıda israfı kaynağıdır. Amaç, toplum 

çapında bir tartışma açmak ve gıdaların raf ömründen sonra da tüketime uygun olabileceği ve 

büyük bir gereksiz atık kaynağı olabileceği konusunda farkındalık yaratmaktır (Moderný 

obchod, 2017). 

 

Kusursuz kusurlu, Tesco perakende zincirinin bir stratejisidir. Bu strateji, biçim standartlarına 

uygun olmayan ancak yenilebilir meyve ve sebzeleri de daha düşük bir fiyatla satışa sunma 

imkanı olarak nitelendirilebilir ve bu da satışların azalmasına katkıda bulunur (Tesco, 2020). 

Yerel gıda üretimi. Yerel çiftçileri desteklerken yerel ekonomik ve eğitim faaliyetleri, yavaş 

gıda ve kısa tedarik zinciri iyi uygulamalara örnek olarak sayılabilir. 
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Farmfoods projesi, 10 ayrı tarım üreticisini kısa tedarik zinciri konseptinde bir araya getirmek 

ve ortak mağazalar oluşturmak üzerine kurulmuştur. Proje, Slovak üreticilerin sorunlu 

konumunu ve bazen ithal edilen gıdaların kalitesizliğini olumlu yönde etkileme olasılığı 

fikrinden hareket etmektedir. Sağlıklı toprak, sağlıklı bitkiler, sağlıklı hayvanlar, sağlıklı 

gıdalar, sağlıklı insanlar, bozulmamış peyzajlar, GDO'suz ve gereksiz katkı maddeleri 

olmadan üretim temellerine dayanmaktadır (Farmfoods, 2017). 

 

Yerel üreticilerin büyük zincir mağazalara girişini kolaylaştırmak amacıyla Chcem dodávať 

(Teslim etmek istiyorum) projesi, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı ile zincir mağazalar 

arasındaki işbirliğine dayanmaktadır. Küçük üreticiler lehine sözleşme şart ve koşullarını 

basitleştirmeyi amaçlamaktadır. 

 

Benzer şekilde, çevrimiçi portallar, tüketicilerin küçük ve yerel gıda üreticilerine erişimini 

iyileştirmeyi amaçlamaktadır: 

 

 Lokálny trh'nin (Yerel Pazar) ana fikri, mümkün olduğunca çok sayıda Slovak üretici 

hakkında bilgi içeren bir portal sunmak ve tüketicilerin onları bulmasını 

kolaylaştırmak için bir harita oluşturmaktır (Lokálny trh, 2021). 

 Svet bedničiek (Kutu Dünyası), nispeten iyi bilinen kutu teslimat konseptinin küçük ve 

yerel üreticilere uyarlamalarından biridir ve birçok üreticinin mevcut tekliflerinden 

(kısmen mevsimlik) ürün satın alma işlemlerini birleştirmek için bir çevrimiçi mağaza 

işlevi görür. Çiftçilerin ve üreticilerin yerli üretim satışını kademeli olarak 

destekleyerek Slovakya'daki tarım bölgelerinin kalkınmasını sağlamak istiyorlar 

(Vidumská, 2019). 

 

Yerel ve mevsimlik ürünleri teşvik etmek için mağaza zincirlerinin (ve benzin istasyonlarının) 

girişimleri de vardır: 

 

 Starı otec (Büyükbaba), yerel küçük ve orta ölçekli üreticilerden geleneksel bakkalları 

taşımaya odaklanan ve tanınmış markalara kıyasla genel olarak zayıf pazarlama 

desteğini ortadan kaldıran bir mağaza zinciridir. Ana fikir, yalnızca yapay 

tatlandırıcılar, sağlıksız katkı maddeleri veya renklendiriciler olmadan üretilen yüksek 

kaliteli gıda maddelerini sunmaktır (Starý otec, 2021). 

 Moja krajina (Ülkem) bakkalları, ürünün yalnızca küçük üreticiler tarafından değil, 

aynı zamanda yerel bahçıvanlardan (ve kendi müşterilerinden) elde edilen artıklarla da 

sağlanması odağıyla, tüketicilere geleneksel yerel yüksek kaliteli gıda maddeleri 

sunmaya odaklanır (Ochutnaj pravé Slovenske, 2018). 

 Moje najlepšie (En iyim) kampanyası, gıda ürünlerini geleneksel perakende 

zincirlerine taşıyamayan Slovak üreticiler için fırsatlar yaratmayı amaçlıyor. Proje, 

müşterilere yönelik hizmet stratejisini ve konseptini geliştirmenin bir parçası olarak bu 

geleneksel gıdaları iyi bilinen bir benzin istasyonu zinciri aracılığıyla sunmaya 

dayanmaktadır. 

 
Son olarak, “bölgelerimizden gelen kalite” projesi tüketici eğitim kampanyaları yoluyla 

Slovak ürünlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Ana fikir, yerli gıda ve diğer ürünlerin tercih 

edilmesinin bölge ekonomisine ve yaşam kalitesine olumlu etkisini artırmaktır. Üreticilerin 

çoğunlukla küçük işletmelerdir yani çiftçilerdir (Horská ve Yespolov, 2013). 

 

Slovakya'da Sürdürülebilir Gıda Tüketiminin Haritalanması 
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SCOFI endeksi için veri toplama, Şubat 2020 ve Mart 2020 arasında gerçekleşti ve 

demografik ve sosyo-ekonomik farklılıklara sahip 411 katılım ile sonuçlandı. Kuşak ve 

cinsiyet kotası göz önüne alındı ve temsil yeteniğini sağlamak için 300 katılım rastgele -

örnekleme yöntemi kullanılarak sağlandı. 

Slovakya örneği için hesaplanan genel SCOFI değeri 71'dir (Şekil 2). Boyutlardan herhangi 

biri için en düşük puan, endeksin değerinin 63 olduğu sürdürülebilir yaşam tarzı boyutu (D1) 

olarak tespit edilmiştir. Kategoriler arasında en düşük puan Çevresel ve Sosyal etki (ESI) 

kategorisindedir. Gıda tüketimi ve gıda israfı (D2) boyutu önemli ölçüde daha yüksek bir 

toplam puana (84) sahiptir. D2'nin bir parçası olan gıda israfından kaçınma kategorisi 86 

skoruna sahiptir. En yüksek puan gıda tüketimi ve gıda israfına ilişkindir. En düşük puan ise 

sürdürülebilir yaşam tarzı kategorisinde gözlemlenmiştir. 
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Şekil 2: Sürdürülebilir Gıda Tüketimi İndeksi – Slovakya 

 

Genel olarak kadınların sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı konusunda erkeklerden daha 

fazla endişe duyma eğiliminde oldukları bilinmektedir. Bu aynı zamanda Slovak katılımcı 

örneği için de doğrulanmıştır. Kadınlar, indeksin tüm boyutlarında erkeklerden ortalama 6 

puan daha fazla skor elde etmektedir (Tablo 1). En küçük fark, erkekler için sadece 3 puan 

daha düşük olan ekolojik tüketim boyutu puanındadır. Sürdürülebilir yaşam tarzını 

değerlendiren boyutta en düşük değere (59 puan) erkeklerin ulaştığı ve en yüksek değere (88 

puan) ise Gıda tüketimi ve gıda israfına odaklanan boyutta kadınlar tarafından ulaşıldığı 

görülmüştür. 
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Slovakya 

Sürdürülebilir 

Yaşam 

Tarzı 

Gıda Türetimi  

ve İsrafı 

Ekolojik 

Tüketim 

Sürdürülebilir 

Yaşam 

Tarzı 

71 63 84 70 

Cinsiyet 

Erkek (49%) 67 59 81 69 

Kadın (51%) 74 67 88 72 

Prefer not to say (0,7%) 72 65 86 69 

Kuşak 

Z Kuşağı (7%) 69 58 86 77 

Y Kuşağı (29%) 69 60 85 68 

X Kuşağı (28%) 72 66 84 70 

Bebek Patlaması (30%) 74 67 86 75 

Sessiz Kuşak (6%) 62 55 76 58 

Yaşanılan Yer 

Kent (61%) 70 63 83 69 

Banliyö (6%) 74 66 88 73 

Kırsal (33%) 72 64 86 72 

Tablo 1: Cinsiyet, Kuşak ve Yaşanılan Yere Göre SCOFI Skorları: Slovakya 

 

Sürdürülebilir gıda tüketimi davranışının farklı nesillerdeki Slovak yetişkinlere göre 

değerlendirilmesinde genel SCOFI puanının yanı sıra D1 ve D2 boyutlarında bebek patlaması 

kuşağının en yüksek puan endeksine sahip olanlar olduğu ve sessiz kuşağın ise önemli ölçüde 

daha düşük puana sahip olduğunu görülmüştür. Ekolojik tüketim boyutunda ise en yüksek 

puan 77 puanla Z kuşağına aittir. 

 

Yaşanılan yer ile ilgili olarak ise en yüksek puanları banliyölerde yaşayan yetişkinler, en 

düşük puanları ise kasabada yaşayan yetişkinler almaktadır. Bu gerçek, muhtemelen Slovak 

sakinlerinin birçok sosyo-ekonomik fayda sağlayan ve muhtemelen daha yüksek 

sürdürülebilirlik davranışına yol açan banliyölerde yaşamayı tercih etme eğilimiyle 

uyumludur. Kasabada yaşayanlar için en düşük 63 puan D1'de, en yüksek puan ise 88 ile 

banliyölerde yaşayanlar için D2'dedir. 

 

Anket örneğindeki verilerin dağılımına dayanarak, eğitim kategorilerini düşük eğitim (ilk ve 

orta öğretim) ve yüksek eğitim olarak birleştirmeye karar verildi. Bu, daha yüksek eğitim 

düzeyine sahip Slovak yetişkinlerin, ilk ve orta eğitimli yetişkinlere kıyasla sürdürülebilir gıda 

tüketim davranışında daha yüksek bir puana ulaştığını göstermektedir (Tablo 2). 

Sürdürülebilir gıda tüketiminin mevcut ekonomik aktiviteye göre değerlendirilmesi anlamlı 

bir ilişki göstermemektedir. En düşük puana sahip SCOFI değerine muhtemelen yaşam 

tarzından dolayı öğrenciler arasında ulaşılmıştır. 

 

Hanehalkı gelir düzeyi ile ilgili olarak, orta ölçekli gelire sahip Slovak yetişkinler, tüm 

boyutlarda en yüksek SCOFI değerine sahiptir. Ekolojik tüketim boyutunda düşük gelirli 

yetişkinler grubuyla karşılaştırıldığında temel fark, 18 puana kadar gözlemlenmektedir. Bu 

sonuçlar, gıdanın kalitesinin değil fiyatının belirleyici olduğu düşük gelirli hanelerle ilgili iyi 

bilinen gerçeği desteklemektedir. Yüksek gelirli haneler, sürdürülebilir gıda tüketimi 

değerlendirmesinde, SCOFI'de (2 puan) ve boyutlar arasında 1-4 puan aralığında orta gelirin 

gerisinde kalmaktadır. 
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Slovakya 

 

SCOFI 
Sürdürülebilir 

Yaşam Tarzı 

Gıda Türetimi  

ve İsrafı 

Ekolojik 

Tüketim 

71 63 84 70 

Eğitim Düzeyi 

ISCED 1-4 (31%) 67 58 82 69 

ISCED 5-8 (69%) 73 66 85 71 

Mevcut Ekonomik Aktivite 

Çalışan (63%) 72 58 85 70 

Öğrenci (10%) 68 57 85 73 

Emekli (22%) 70 62 82 70 

Diğer (5%) 72 66 84 71 

Hane Geliri 

Düşük (4%) 64 59 79 55 

Orta (52%) 72 64 86 73 

Yüksek (44%) 70 63 83 69 

Hanehalkı Gıda Harcamalarının Payı 

10%’a kadar (4%) 69 60 83 69 

20%’ye kadar (22%) 72 64 86 73 

30%’a kadar(41%) 71 64 83 70 

40%’a kadar (27%) 71 63 86 69 

40%’tan fazla (7%) 69 61 83 70 

Tablo 2: Eğitim Düzeyi, Ekonomik Faaliyet, Hane Geliri ve Gıda Harcamalarına 

Göre SCOFI Değerleri 

 

Gıda harcamalarının toplam aylık hane geliri içindeki payına göre Slovak yetişkin 

örnekleminde önemli farklılıklar gözlemlenmemiştir. 

 

Sonuç olarak, Slovakya'dan araştırmaya katılanlar örneğinde gıda tüketimiyle ilgili olarak en 

sürdürülebilir davranış sergileyen yetişkin, yüksek eğitimli, esnek, banliyöde yaşayan ve orta 

hane geliri olan bebek patlaması kuşağının çalışan bir kadın olarak tanımlanabilir. 

 

Sonuçların yorumlanmasında, bunun Slovakya'daki 300 katılımcının gerçek davranışlarının 

bir değerlendirmesi değil, bir öz değerlendirmesi olduğu unutulmamalıdır. 
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Slovakya'da Geleceğe Yönelik Girişimler 

 
Slovakya'da geleceğe yönelik girişimler, toplumun çevre politikası, gıda güvenliği 

alanındaki ihtiyaçlarını yansıtır ve gıdaya yönelik yaklaşımı, ulusal düzeyde, sektörel 

düzeyde, haneler düzeyinde ve bireyler düzeyinde ele alır. 

 

Slovakya'daki Mevcut ve Gelecek Girişimler Çerçevesi 
 

Sürdürülebilir gıda tüketimini hedefleyen girişimler, aşağıdakileri içeren stratejik belgelere 

ve yönergelere vurgu yapmaktadır: 

 

 Sürdürülebilir AB için bir plan olarak bir Avrupa Yeşil Anlaşması. Daha sağlıklı ve 

daha sürdürülebilir bir AB gıda sistemi, Avrupa Yeşil Anlaşması'nın temel taşıdır. 

Politika alanları arasında, sağlıklı ve sürdürülebilir bir gıda seçimi için bir gıda 

ortamı yaratmayı amaçlayan ancak aynı zamanda gıda israfıyla mücadele eden 

‘Çiftlikten Çatala’ alanını vurguluyoruz. 

 Slovak Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı tarafından Çevre Politikası Enstitüsü ile 

işbirliği içinde “biyolojik olarak parçalanabilen ve gıda atıklarının üretiminin 

önlenmesi” mücadelesinin bir parçası olarak yayınlanan 2030 yılına kadar Slovak 

Cumhuriyeti Çevre Politikası Stratejisi. 

 Slovak Cumhuriyeti'nin 2019 - 2025 yılları için Atık Önleme Programı, Avrupa 

Parlamentosu ve Konseyi'nin 19 Kasım 2008 tarihli 2008/98/EC sayılı Yönergesi 

temelinde yayınlandı. 

 Slovak Cumhuriyeti Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından 2016 yılında yayınlanan 

Gıdadan Kaçınma Önleme Planı. 

 İlgili mevzuat. 
 

Üretim, Ticaret, Hizmetler ve Kamu İkram Hizmetleri Alanındaki Girişimler 
 

Slovak Cumhuriyeti'nin 2030 yılına kadar Çevre Politikası Stratejisine göre, Slovak 

Cumhuriyeti 2030 yılına kadar gıda atık üretimini sınırlayacaktır. Restoranlar ve 

süpermarketler, fazla gıdaları başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bağışlarla 

kullanmak zorunda kalacak. Artık tüketime uygun değillerse, başka bir şekilde (örneğin, 

vahşi hayvanların beslenmesi hariç, yemleme amacıyla indirimli fiyattan satılarak) 

kullanılacaktır. Diğer AB ülkelerinde olduğu gibi bu tür gıdaların özel tesislerde satılması 

mümkün olacaktır. Slovakya, "önceki en iyi" gıda etiketlemesini kaldıracak ve tek tip "son 

kullanma tarihi" etiketlemesini uygulamaya koyacaktır, çünkü minimum dayanıklılık 

tarihinden sonraki gıdalar iyi saklandıkları takdirde hala tüketime uygun olabilir. "Minimum 

dayanıklılık" etiketi gıda atığı üretimini artırır ve bu nedenle çoğu Avrupa ülkesinde 

yürürlükten kaldırmaktadır. Halen kullanılabilir gıdalardan atık üretimine yol açabilecek 

diğer yasal kısıtlamalar ve gereksiz katı standartlar da gözden geçirilecektir. Son olarak, 

üretimini önlemek için gıda israfına ilişkin insan davranışını değiştirmeye yönelik 

bilgilendirme kampanyaları ve davranışsal önlemler sağlamak gereklidir. Biyobozunur 

atıkların sınırlandırılmasının önlenmesi, biyobozunur belediye atıkları vurgulanarak teşvik 

edilecektir. Haneler ürettikleri atıkları rahatlıkla kompost haline getirebileceklerdir. 

Biyolojik olarak parçalanabilen mutfak ve restoran atıkları için yeterli bir toplama ve geri 

kazanım tesisleri ağı kurulacaktır. Yeşil atıkların (örneğin bahçelerden, parklardan veya 

çayırlardan) toplanmasına ve işlenmesine özellikle dikkat edilecektir. Aynı zamanda, biyo-

atık bertaraf seçenekleri artırılacaktır. Bu konuda üretim kamu desteği için başvurulabilecek, 

biyogaz yan ürünü ise tarımda ikincil besin kaynağı olarak kullanım kriterlerini 

karşılayacaktır (Slovak Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı, 2020). 
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Çevre Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içinde, üretilen gıda atığı 

miktarının ve gıda atığı yönetimi yöntemlerinin tutarlı bir şekilde belirlenmesi için bir 

metodolojinin geliştirilmesine katılacak. Gıda İsrafını Önleme Eylem Planı önlemlerinin 

uygulanmasını aktif olarak destekleyecek ve bilgi desteği sağlayacaklardır. Aynı zamanda 

perakendede standart dışı gıda bölgelerinin (ör. optik olarak standart olmayan meyve ve 

sebzeler) inşasını destekleyecekler (Gıdadan Kaçınma Önleme Planı, 2016). 

 

Slovakya'da tek bir kılavuzla israf edilen gıda miktarına ilişkin herhangi bir bilgi kaynağı 

bulunmadığından, hem kamu hem de özel sektörden bilgi alınması gerekmektedir. Bu 

bilgiler elde edildikten sonra gıda israfını mümkün olduğunca etkin bir şekilde önlemek için 

AB kurumlarıyla işbirliğinin sağlanması önemlidir. 

 

Gıda israfını azaltma konusunda bir önemli bir önlem de, israfı azaltma yolları hakkında gıda 

zincirinin tüm aktörlerinde farkındalık yaratmaktır. Özellikle, birincil üreticiler, üreticiler, 

tüccarlar, toplu yemek hizmeti sağlayıcıları ve hane halkları için sorumluluklarının, 

olanaklarının ve gıda israfının önlenmesine ilişkin yeni bilgilerin açıklanacağı eğitim 

seminerleri düzenlemekle ilgilidir. Bu alandaki toplum çapındaki bu davranış değişikliği, 

diğer tüketicilere, üreticilere ve gıda perakendecilerine örnek olması gereken kamu 

kurumlarını ve kurumlarını da içermelidir. 

Özetle, birincil üretim, üretim, ticaret, hizmetler ve catering düzeyindeki önlemlerin ana 

hedefleri şunlardır: 

 

 Gıda zincirinin çeşitli halkalarında gıda kayıplarının ve gıda israfının miktarında 

azalmaya yol açan davranış değişikliği. 

 Son kullanma tarihini ve minimum dayanıklılık tarihini (tavsiye edilen tüketim tarihi) 

belirten bilgilerin daha iyi kullanımını ve anlaşılmasını teşvik etmek. 

 Üretim, lojistik, elleçleme, depolama, planlama ve promosyon içeriği düzeyinde 

ekonomik verimliliği sürdürülebilirlik konuları ile uyumlu hale getirmek. 

 Hayır amaçlı gıda bağışı biçimlerinin veya gıdaların hayvan yemi amacıyla yeniden 

sınıflandırılması ve kullanılmasının idari ve yasal olarak kolaylaştırılması. 

 Gıda kayıplarının ve gıda israfının miktarının belirlenmesinde gıda zinciri aktörleri 

ve devlet idaresi kurumlarının karşılıklı işbirliği. 

 Gıda israfını azaltmaya yönelik faaliyetler için kurumsal destek (ekonomik ve 

ekonomik olmayan araç ve tedbirlerin kullanımı). 

 

Hanehalkı ve Bireysel Tüketicilere İlişkin Girişimler 
 

Slovakya'da gıda israfının azaltılması alanındaki en büyük sorun ve engel, bir bütün olarak 

toplumda düşük ve yetersiz farkındalıktır. Aynı şekilde bu yönde geliştirilen faaliyetler 

yeterince görünür, çekici ve ulusal düzeyde örgütlenmeleri yetersizdir. Yetkili makamlar 

eksikliklerin farkındadır ve birçok paydaş en önemli hedefin tüketici eğitimi olduğu 

konusunda hemfikirdir. Tüketicileri ve haneleri eğitmeyi amaçlayan önlemler ve faaliyetler 

şunları içerir: 

 

 Gıda israfıyla ilgili toplumsal hedefleri (ulusal ve küresel) netleştirmeyi amaçlayan 

eğitim kampanyaları. 

 Gıda israfını azaltmaya yönelik artan ilgiye katkıda bulunabilecek pratik deneyim 

sağlamak, halka açık bilgi ve tavsiye sağlamak, bilgi portalları oluşturmak, çeşitli 

reklam ve promosyon biçimlerini kullanmak (dış mekan ve iç mekan reklamları, 

sosyal medya vb.). 

 Gıda israfı sorununun toplum içinde ve aynı zamanda bireysel pazar segmentleri 
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için genel olarak yaygınlaştırılması (örn. ); Bilgi kampanyalarının bölümlere 

ayrılması ve hedeflenmesi, toplumda gıda israfı konusunda daha derin bir bilgi ve 

bireysel/toplu katılım sağlayabilir. 

 Kanaat önderlerinin bilgilendirme kampanyalarına dahil edilmesi; bu kişiler, 

popülerlikleri ve sosyal medyanın toplum üzerindeki büyük etkisi nedeniyle büyük 

bir güce sahiptir. 

 Bireyler ve haneler için daha verimli alışveriş (veya faydalar/ödüller) ve 

sürdürülebilir tüketici davranışı için çeşitli araçların (fiyatlandırma araçları, satış 

promosyonu, vergiler, diğer araçlar) kullanılması 

 

Çevre Bakanlığı ile Tarım ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı bu faaliyetleri koordine 

etmektedir. Çevre Bakanlığı tarafından koordine edilen faaliyetler, yaygın çevre eğitimi ile 

bağlantılıdır. 2015 yılında Çevre Bakanlığı, Slovakya'da çevre koruma alanındaki mevcut 

ihtiyaçlara ve yeni zorluklara yanıt veren 2025 yılına kadar çevre eğitimi ve öğretimi planını 

onayladı. Temel amacı, çeşitli uluslararası kavramsal belgelere uygun olarak, çevre alanında 

çalışan kapsamlı bir çevre eğitimi, öğretimi ve farkındalığı sistemi oluşturmaktır. En ünlü 

etkinliklerden biri, sürdürülebilir kalkınmanın güncel konuları üzerine tartışmalar için bir 

platform oluşturan film festivali Envirofilm'dir. Öte yandan Tarım ve Kırsal Kalkınma 

Bakanlığı her yıl birincil üretim, gıda endüstrisi, sağlıklı beslenme ve sürdürülebilir tüketim 

gibi güncel konuları ele alan Agrofilm festivali düzenlemektedir. 

 

Çevre eğitimi, eğitimi ve farkındalığı ile ilgili tüm bilgiler EWOBOX web sitesinde 

(www.ewobox.sk) mevcuttur. Slovak Çevre Ajansı, çevreyi önemseyen tüm insanlara hizmet 

etmesi beklenen benzersiz bir site kurmuştur. Site, küresel çevre koruma ile ilgili haberler, 

çevre alanında Avrupa Birliği'ndeki olaylardan en son bilgiler ile birlikte bölgeler, şehirler, 

belediyeler, STK'lar, okullar ve okul tesislerinden yerel bilgiler içerir. Site aynı zamanda, 

eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, hibeler, sübvansiyonlar, krediler için mali destek 

olanaklarının bir özetini, ayrıca yakın gelecekte gerçekleşecek olayları, yayınları ve çevre 

eğitimi alanında) diğer birçok ilginç bilgiyi içerir (Ministry of the Environment of the Slovak 

Republic, 2021). 

 

Çevre Politikası Enstitüsü, Çevre Bakanlığı ile birlikte bağımsız bir analitik departman 

olarak faaliyet göstermektedir. Misyonu, Slovak hükümeti ve halkı için çevre alanında 

kaliteli ve güvenilir analizler ve tahminler sağlamaktır. 2020'de Enstitü, çeşitli çalışmaların 

sonuçlarını açıkça gösteren ve kişiselleştirilmiş hesaplamalar için alan sağlayan hesap 

makineleri oluşturdu. Bireyin yaşamının çevre üzerindeki etkisi konusu "Karbon ayak izi 

hesaplayıcı"da ele alınmaktadır. Bu hesaplayıcı (https://iep.sk/kalkulacka) barınma ve ulaşım 

göstergelerine ek olarak atıkların sınıflandırılması da dahil olmak üzere yemek, tüketim ve 

yaşam tarzını da içerir. 

 

Slovak Cumhuriyeti'nde gıda atığı hakkında bilgi edinme konusu nispeten uzun ve karmaşık 

bir süreçtir. Araştırmamızın sonuçları, diyet, ikamet yeri, cinsiyet, yaş, eğitim veya istihdama 

bağlı olarak katılımcılar arasında SCOFI endeksinin bireysel boyutlarının algılanmasında 

gözle görülür farklılıklar olduğunu göstermektedir. Veganlar ve fleksiteryanlar, herhangi bir 

şey tüketenlere kıyasla daha yüksek skorlar elde etmişlerdir. Özel diyetleri (veya yeme 

biçimlerini) tercih eden tüketiciler gıdaya daha fazla dikkat ettiğinden bu anlaşılabilir bir 

durumdur. Bu kişiler gıdanın bileşimi ve hazırlanışı, çeşitli bağlamlarda gıda üzerine 

makaleler ve literatür okumakla daha fazla ilgileniyor, çevreyi korumak istiyor, 

çevremizdeki doğayı ve sürdürülebilir yaşam biçimlerini destekliyor, ekolojik tüketim, 

yaşam tarzı ve gıda israfına yönelik tutumlar sergiliyorlar. SCOFI endeksinin bireysel 

boyutları için daha yüksek değerler elde eden bir diğer kategori, genellikle haneye gıda 
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tedariki, yemek pişirme, gıda depolama ve gıda atıklarının işlenmesi ile ilgilenen kadınlardır. 

Bu bulgular, tüketici eğitiminin içeriğine ve yöntemlerine yönelik çeşitlendirilmiş bir 

yaklaşımın önemini vurgulamamıza neden oluyor. 

 

Araştırmanın ilginç bir bulgusu, nispeten düşük halk eğitimi ve aydınlanma düzeyine 

rağmen, Slovak katılımcı grubundaki bireysel boyutların değerlerinin yüksek olmasıdır. 

Araştırma ekibi bu durumu, konuyla ilgili yetersiz bilgi ve bireylerin ve hanehalklarının 

tüketici bilinç ve davranışlarının fazla tahmin edilmesi olarak açıklamaktadır. Slovak 

tüketicisi, gıda pazarında sürdürülebilir davranış adına halihazırda yürütmekte olduğu 

faaliyetleri ve nasıl davrandığını yeterli görmektedir. Tüketici eğitiminin yalnızca gıda 

israfını azaltmaya yönelik faaliyetlere değil, aynı zamanda tüketicilerin kapsamlı çevre 

koruma bilincini artırmaya ve bireysel tüketici ve hane halkı tarafından yapılan sorumsuz 

davranışların sonuçlarına odaklanmasını öneriyoruz. 
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BÖLÜM 6 

İsveç'te Gıda Tüketimi ve Sürdürülebilirlik 

Marilyn Mehlmann, Vera Wechner, Emmi Moses; Legacy17 

 

Kalıpları Değiştirmek 
 

İsveç ulusal tarım ajansı (Jordbruksverket, 2015), son yarım yüzyılda yeme alışkanlıklarının 

önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekiyor. 1960-2013 dönemini ele aldıkları çalışmada şu 

maddeler not edilmiştir: 

 
o Pirinç ve makarna çok daha fazla tüketilirken, taze patates tüketimi azaldı 
o Taze sebze tüketimi üç katına çıktı 
o Et tüketimi arttı, özellikle kümes hayvanları eti tüketimi, 2013'te 1960'tan bu yana yüzde 

70 arttı 
o Süt tüketimi önemli ölçüde düşerken peynir tüketimi iki katından fazla arttı 

 

Daha yakın tarihli istatistikler, et yemede küçük bir düşüş dışında, bu eğilimlerin devam 

ettiğini göstermektedir. 

 

2020'de beslenme kalıpları Covid-19 pandemisinden etkilendi. İsveç'te kamusal yaşam 

üzerindeki kısıtlamalar diğer Avrupa ülkelerinin çoğundan daha az olmasına rağmen, örneğin 

ev yemeklerinde kayda değer bir artış olmuştur. Başka bir deyişle, restoran yemek 

porsiyonlarındaki keskin düşüş, hazır yemeklerin satın alınmasındaki artışla (veya tamamen 

değil) özellikle yılın başlarında daha fazla ev yemeği tercih edilmiştir. Büyük bir gıda 

perakende zinciri, soğan satışlarının evde yemek pişirme miktarının iyi bir göstergesi 

olduğunu ve 2020'de 2019'a göre %14 arttığını belirtiyor (ICA, 2020). EIT Food (2020), 

COVID-19'un Avrupa'daki tüketici gıda davranışları üzerindeki etkisinde İsveç'te "gıda satın 

alma planlamasında, çevrimiçi alışverişte ve toplu satın almada önemli bir artış" bildirdi. 

 

Yemek kültürü konusunda uzmanlaşmış bir etnolog olan bir araştırmacı (MSN, 2021), kriz 

zamanlarında 'eski' veya 'rahat hissettiren' yiyecekleri yemeye geri dönme eğilimi olduğuna 

dikkat çekiyor. İsveç için bu durum daha fazla patates ve buğday veya çavdar unu ile yapılan 

basit yemekleri yemek anlamına gelmektedir. Bu iddia, perakende istatistikleri tarafından da 

doğrulanmaktadır. 

 

İyi Uygulama Örnekleri 

 
Yasal Düzenlemeler. 2017'den itibaren İsveç Ulusal Gıda Ajansı tarafından İsveç Çevre 

Koruma Ajansı ve İsveç Tarım Kurulu ile birlikte “Daha fazlasını yapmak için daha fazlası” 

adlı yeni bir eylem planı başlatıldı. Eylem planı, hükümetin gıda stratejisinin bir parçasıydı ve 

Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi'ne, özellikle hedef 12.3'e (gıda kaybı ve gıda israfı) katkıda 

bulunmaktadır. Başarılı bir uygulama için dört önemli konu belirlenmiştir: 

(1) Özel ve kamu aktörlerinin daha iyi bağlılığı için hükümet tarafından belirlenen ulusal 

hedef ve izleme yöntemleri. (2) Daha fazla taahhüt ve katkı için endüstri ve gıda tedarik 

zinciri arasında işbirliği. (3) Tüketiciler arasında farkındalık ve motivasyon yaratma gibi 

davranış değişiklikleri. (4) Gıda kaybının nedenleri ve ölçümlerin etkinliği hakkında bilgiyi 

geliştirme (Livsmedelsverket, 2018). 
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Bazıları İsveç Çevre Koruma Ajansı ve İsveç Tarım Kurulu tarafından, bazıları ise sektördeki 

aktörler veya belediyeler gibi diğer oyuncular tarafından yönlendirilen 42 önlem 

geliştirilmiştir. “Önemli bir gerçek şu ki, gıda meseleleriyle ilgilenen herkesin gıda kaybı ve 

gıda israfı konularını işlerine entegre etme, uzun vadeli çalışma ve hedefe ulaşmak için 

elinden gelenin en iyisini yapma sorumluluğu vardır.” (Livsmedelsverket, 2018:4). 

 

42 önlemden 40'ı şu anda hala devam ediyor, ancak çoğunun üzerinde daha fazla çalışılması 

gerekiyor ve sadece birkaçı iyi ilerleme kaydediyor. 2020'de hükümet iki yeni kilometre taşı 

hedefi benimsedi (Livsmedelsverket, 2020). Biri gıda israfını hedefliyor ve gıda atık miktarını 

(kişi başına ağırlık) 2020'den 2025'e kadar en az %20 azaltma hedefini içeriyor. Yeni kabul 

edilen diğer hedef ise gıda kaybını ele alıyor ve gıda ürünlerinin payını artırmayı hedefliyor. 

2025 yılına kadar perakendecilere ve tüketicilere ulaşıyor. Hedef, üretim seviyelerinde gıda 

kaybını azaltmak. Ancak henüz bir azaltma düzeyi belirlenmemiştir (Naturvårdsverket, 2021). 

 

Çeşitli ulusal ajanslar, 2023 yılına kadar tüm kaynaklardan gelen gıda atıklarının %75'inin 

çürütücüler veya kompostlama yoluyla geri dönüşüm için ayrılması gerektiği ulusal bir 

hedefle gıda atıkları ile ilgilenmektedir. Düzenli depolama için organik madde kullanılması 

yasaktır (Elander ve diğerleri, 2016). 

 

Gıda ile ilgili diğer düzenlemeler, temel olarak hijyen alanındadır. Bu açıdan özellikle gıda 

işleme ve dağıtımı için standartlar belirler ve ulusal çevre, tüketicinin korunması, gıda ve 

sağlık kurumları, yasal mevzuatlardan ziyade tavsiyeler yayınlama eğilimindedir. 

 

Beslenme alışkanlıkları. Tavsiyeler birkaç devlet kurumu tarafından sunulur, ancak yalnızca 

bilgi biçimindedir. Çok sayıda belediye sürdürülebilir beslenmeyi teşvik etme konusunda 

daha aktif bir duruş sergiledi ve daha fazlası da bunu planlıyor ve/veya düşünüyor. Bu durum, 

vatandaşlarla doğrudan etkileşimin ulusal değil yerel yönetim olduğu İsveç kültürü ve 

mevzuatı ile de uyumludur. 

 

Gıda alışkanlıklarında sürdürülebilirlik konusundaki kapsamlı ve geniş söylem, daha fazla 

insanın daha sürdürülebilir bir şekilde tüketmesini sağlamak için bir araç olarak “sosyal 

baskıyı” harekete geçirdi. İsveç Tüketici Ajansı'nın yakın tarihli araştırmasına göre, iklim 

etkileriyle ilgili kamuoyu tartışması, İsveçli tüketicilerin et satın alma ve nerede yemek 

yedikleri konusunda yapabilecekleri değişiklikleri yeniden değerlendirmelerini sağladı. 

Çevresel bilgi, İsveç yemek alışkanlıklarında değişiklikler yarattığı için etkili bir araç gibi 

görünmektedir (Konsumentverket, 2020:26-32). 

 

Food & Friends (2020) tarafından hazırlanan bir rapora göre, İsveç nüfusunun %23'ü daha 

sağlıklı bir seçenek olduğu için et tüketimini azalttı ve %18'i çevresel nedenlerle et tüketimini 

azaltmayı seçti. Yılın yemek trendi daha fazla vejetaryen yemek yeme eğilimindeyken, 

İsveçlilerin %59'u haftada en az bir kez vejeteryan yemekleri yemektedir. Sebze çorbası, 

salata, soslu makarna gibi yemekler favori yemekler olarak öne çıkmaktadır. 

 

Devlette olduğu gibi sivil toplumda da en yenilikçi girişimlerin çoğu yereldir. Ancak bir bütün 

olarak ele alındığında, İsveç'in yeme alışkanlıkları üzerindeki etkisi, kendilerini vejeteryan 

veya vegan olarak gören insan sayısındaki olası artış dışında, neredeyse hiç fark edilmez.
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Aksi takdirde İsveç toplumunda güçlü bir etkiye sahip olan ülke çapındaki 11 yetişkin eğitimi 

kuruluşu, bir istisna dışında (Studiefrämjandet) sürdürülebilir gıda tüketimiyle ilgili olarak 

şimdiye kadar nispeten pasif kalmıştır. Başlıca davranış değişikliği programları öncelikle STK 

sektörünün başka yerlerinden, özellikle İsveç Doğa Koruma Derneği (Naturskyddsföreningen) 

ve WWF İsveç'ten gelmiştir (Geleceğe yönelik girişimler bölümünde açıklanmıştır). 

 

İsveç'te Gıda İsrafı 
İsveç'te, Çevre Koruma Ajansı – Naturvårdsverket – her iki yılda bir gıda israfına ilişkin 

istatistikler yayınlamaktadır. 2020'den itibaren (yani yenisi 2022'de yayınlanacak), bu tür 

istatistiklerin dönemselliğini ve gelecekteki karşılaştırılabilirliğini etkileyebilecek AB'ye rapor 

edilmesi gerekmektedir. 

 

Mevcut istatistiklerine göre, gıda israfının en büyük hacminden haneler sorumludur. Bu 

hacmin yavaş yavaş azaldığı dikkat çekmektedir (Naturvårdsverket, 2020:21): 
 

2012 2014 2016 2018 
81 74 71 69 

Tablo 1: Kişi başı gıda israfı (kg) 

 

Kişi başına yılda 81 kg ile 95 kg arasında değişen gıda atığı söz konusudur (Naturvårdsverket, 

2020:21). Farklı şekilde kullanılarak yani yenebilecek yiyecekler olarak sınıflandırılarak 

yaklaşık 45 kg yiyecek atığı önlenebilir (Naturvårdsverket, 2020:9). 

 

Kamu politikası sadece gıda israfını azaltmaya değil, aynı zamanda gıda atıklarının bertaraf 

edilmesinin olumsuz etkilerini en aza indirmeye yöneliktir: “Evlerden, büyük ölçekli yemek 

işletmelerinden, gıda mağazalarından ve restoranlardan gelen gıda atıklarının en az %50'si 

bitki besinlerini geri kazanın." Biçiminde bir politika mevcuttur. Bu daha sonra 2023 yılına 

kadar %75 olarak. Ayrıca, "...gıda atıklarının en az %40'ı, enerji olarak da geri kazanılacak 

şekilde işlenmelidir" (Naturvårdsverket, 2020:8). 

 

İsveç'te Sürdürülebilir Gıda Tüketiminin Haritalanması 
 

SCOFI ölçeği, katılımcılardan kendilerini değerlendirmelerini ve gıda ile ilgili sürdürülebilir 

davranış düzeylerini tahmin etmelerini ister. Bu, bazı yanıtların diğerlerinden daha eleştirel 

bir incelemeyi yansıtabileceği geniş ve önyargılı bir yanıt kapsamı sağlar. Anketlere katılanlar 

bazen, gerçek davranışlarını analiz etmekten ziyade, istediklerine veya onlardan ne 

beklendiğini düşündüklerine cevap verme eğilimindedir. Aşağıdaki sonuçlar yorumlanırken 

bu dikkate alınmalıdır. 

 
Ankete katılım, ücretli yanıtlayıcı edinimi olmaksızın sosyal medya aracılığıyla 

yaygınlaştırmanın uygulanabilirliğini de test etmek için tasarlanmıştır. Sonuç olarak, daha az 

sayıda yanıt (116) elde edilmiş olup yine de bazı ön sonuçlar çıkarmak için yeterli olduğu 

düşünülmektedir. 

 

Anketin yayılması için seçilen ana araç Facebook'tu ve formların bir kısmı Twitter ve 

LinkedIn aracılığıyla da dağıtıldı. Başlangıçta, katılım daveti, her biri gıda ile ilgili İsveç'e 

odaklanan geniş katılımlı, seçilmiş Facebook gruplarında yayınlandı. Daha sonra, davet diğer 

gruplarda (örneğin yalnızca sürdürülebilirlikle ilgili) ve bireyler tarafından yeniden 

yayınlandı. Ek olarak, bir e-posta listesi, Facebook gönderilerine dikkat çekti. Birkaç kişi 

daveti kendi ağlarında yaymak için girişimlerde bulundu. 

Facebook davetlerine verilen yanıtlar, toplam katılımcıların en az yarısını oluşturuyordu ve 
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geri kalanların çoğu doğrudan posta davetlerinden geliyordu. LinkedIn veya Twitter 

üzerinden herhangi bir etki güvenilir bir şekilde izlenememeştir. 

 
Örneklem cinsiyet açısından temsili değildir: Ankete katılanların üçte ikisi kadındır. Bu, 

gönüllük esasına dayanması ile uyumludur, çünkü kadınların genellikle çevreyle ilgili 

sorularda erkeklerden daha fazla meşgul oldukları bulunmuştur. 
 

 Erkek Kadın Toplam 

Populasyon 50 50 100* 

Ankete 
Katılanlar 

33 66 100** 

* SCB (2021) **1%’I cinsiyetini açıklamayı tercih etmemiştir. 

Tablo 2: Cinsiyete Göre (in %) 

 

En düşük ve en yüksek yaş grupları yetersiz temsil ediliyor (Katılımcıların çoğuınun 

Facebook'tan olması buna bir etmen). 1981-96, 1965-80 ve 1946-64 doğumlu üç 'merkezi' yaş 

grubu makul düzeyde temsilidir; örneklemde olduğu gibi (%28, %26, %27) evrende de (%31, 

%32, %30). eşit olarak dağılmışlardır  

 
 Z Kuşağı 

1997 - 2001 
Y Kuşağı 
1981 - 1996 

X Kuşağı 
1965 - 1980 

Bebek 
Patlaması 
1946 - 1964 

Sessiz 
before 1946 

Populasyon* 7 28 26 27 12 

Ankete 
Katılanlar 

1 31 32 30 6 

* SCB (2020) 

Tablo 3: Yaşa Göre Nüfus Yapısı (%) 

 

Ankete katılanların çoğu, çocuğu olmayan küçük hanelerde yaşıyor (%30'u tek çocuklu 

haneler; %34'ü çocuksuz iki kişilik haneler). Bu, İsveç'te, özellikle şehirlerde çok sayıda tek 

kişilik hane ile uyumludur. 

 

Yeme alışkanlıklarını sınıflandırmaları istendiğinde, katılımcılar tablo 4'teki gibi cevap 

verdiler: 
 

Vegan 8 
Vejeteryan 9 
Flexitarian* 38 
Hepçil 61 
* mostly vegetarian but also egg and 
fish 

Tablo 4: Beslenme Alışkanlıkları (in %) 

 

Sadece yarıdan biraz fazlasının kendilerini hepçil olarak tanımlaması, uzun vadeli bir eğilimin 

göstergesi olabilir. 
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Yetkinlik Haritası 
 

Şekil 1: Sürdürülebilir Gıda Tüketini İndeksi - İsveç 

İsveç'in SCOFI genel skoru 71'dir. İsveçli katılımcılar, gıda israfı davranışlarını oldukça 

sürdürülebilir olarak görmektedir. Bu, “Gıda tüketimi ve gıda israfı” boyutundaki (D2) 

yüksek SCOFI puanının yanı sıra “Gıda İsrafını Önleme” (AFW) kategorisindeki yüksek 

SCOFI puanında gösterilmektedir. İlk boyut olan “Sürdürülebilir yaşam tarzı” (D1) ise D2'nin 

altında 22 endeks puanı ile üç boyut içindeki en düşük SCOFI puanını gösteriyor ve bu da 

İsveçli katılımcıların yaşam tarzlarını daha az sürdürülebilir olarak değerlendirdiklerini 

göstermektedir. 

 

 
Tablo 5: Cinsiyet, Kuşak ve Yaşam Yerine Göre SCOFI Değerleri - İsveç 
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Cinsiyet: Erkekler (SCOFI skoru 66), SCOFI indeksi 73 olan kadınlara göre yeme 

alışkanlıkları açısından kendilerini daha az sürdürülebilir olarak değerlendirmektedir.  

Kuşaklar: Bebek patlaması kuşağı, 75 ile en yüksek SCOFI puanına sahiptir. 

Yaşam yeri: Kırsal alanlarda yaşayan katılımcılar, banliyö ve kentsel alanlardaki 

katılımcılardan daha yüksek bir SCOFI skoruna ulaşmaktadır. 
 
 

Tablo 6: Eğitim, Ekonomik Faaliyet, Hane Geliri ve Gıda Harcamalarına Göre SCOFI 

Değerleri – İsveç 

 

Eğitim Düzeyi: İsveçli katılımcılar nispeten yüksek eğitimlidir. Ankete katılanların çoğunluğu 

yüksek lisans veya doktora düzeyine sahiptir. Daha yüksek eğitimli katılımcılar, üçüncü 

boyutta önemli ölçüde daha yüksek bir değere ulaşırken, SCOFI değeri ile birinci ve ikinci 

boyut arasında büyük farklılıklar görülmemektedir. Ancak, ISCED 1-4 için yalnızca birkaç 

katılımcı ile anlamlı bir karşılaştırma yapmak mümkün değildir. 

Mevcut ekonomik aktivite: Genel olarak, öğrenciler en düşük SCOFI değerini göstermektedir. 

Ücretsiz aile işçileri (74) ve emekli katılımcılar (73), gıda tüketim davranışlarını en yüksek 

SCOFI skoru ile değerlendirdi. 

Hane gelir düzeyi: Yüksek gelirli haneler (72), düşük gelirli hanelerden (70) biraz daha 

yüksek SCOFI skoruna sahiptir. 
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Gıda harcaması: SCOFI değeri, gıda harcamasının gelirle orantılı olarak artmasıyla 

artmaktadır. Yiyecek için %10 veya daha az harcama yapan katılımcıların puanı (72), gıdaya 

%40'a kadar harcama yapan katılımcılardan (68) daha yüksektir. 

Hanedeki kişiler: Zayıf bir örüntü tespit edilmiştir. Bir hanede ne kadar fazla yetişkin olursa, 

SCOFI değeri o kadar yüksek çıkmıştır. Çocukları olan katılımcılar, yalnızca yetişkinlerin 

olduğu hanelerden daha düşük bir SCOFI değerine sahip olma eğilimindedir. 

 

İsveç'te Gelecek İçin Girişimler 

İsveç Çevre Koruma Ajansı, gıda dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere daha 

sürdürülebilir yaşam tarzı seçimlerine yol açmayı amaçlayan bazı Avrupa programları 

hakkında bir araştırma yaptırdı. Rapor İsveççe olarak Şubat 2019'da EPA'ya sunuldu 

(Naturvårdsverket, 2019:35). 

İncelenen programlardan birkaçı kısa vadeli kampanyalarla ilgiliydi. Çalışmaya devam 

edenler şunlardır: 

● Sürdürülebilir yaşam tarzı kursları sunan ticari bir kuruluş olan BeChange 

● Greenhack GBG, Göteborg şehrinin uzun vadeli bir programı 

 

Diğer İsveçli girişimler: 

● WWF. İsveç'in altı büyük gıda projesinden biri  

● 200.000'den fazla üyesi olan İsveç Doğa Koruma Derneği (Naturskyddsföreningen), 

gıda tüketim alışkanlıklarının iklim ve çevre üzerindeki etkileri hakkında bilgi üretir 

ve dağıtır (Naturskyddsföreningen, 2018). 

Raporda ayrıca İsveç kökenli bir Macar programına işaret edilmiştir: Bilinçli Tüketici Derneği 

aracılığıyla Macaristan'da yayılmaya devam eden Ökokörök (EcoTeam). 

 

Daha yakın zamanlarda, sürdürülebilir kalkınma için İsveç ulusal araştırma fonu Formas, gıda 

alışkanlıklarında Covid-19 kaynaklı değişikliklerle ilgili verileri güvence altına almak ve 

analiz etmek için hızlı bir araştırma projesine fon sağladı. 
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BÖLÜM 7 
 

Türkiye'de Gıda Tüketimi ve Sürdürülebilirlik 
 
Onur Doğan & Zeki Atıl Bulut, Dokuz Eylül University 

Ali Naci Karabulut, Muğla Sıtkı Koçman University 

 

Türkiye'de Gıda Üretimi ve Tüketimi 
Tarım sektörü, çalışan nüfusun %20'sini oluşturan %5,8 GSYİH katkısıyla Türkiye'nin en 

büyük sektörlerinden biridir. Gıda sektörünün cari fiyatlarla değeri 2002'den 2016'ya %77,7 

arttı, 2018'de ise 43,2 milyar ABD dolarına ulaştı. Türkiye, 2018'de tarım ekonomisi 

açısından Avrupa'nın ikinci, OECD ülkeleri arasında ise ikinci büyük tarım ekonomisidir. 

Türkiye genel olarak dünyanın en büyük 9. tarım üreticisidir ve kuru incir, fındık, çekirdeksiz 

kuru üzüm/kuru üzüm ve kuru kayısı üretiminde dünya lideridir. Ülke aynı zamanda dünyanın 

önde gelen bal üreticilerinden biridir. Türkiye, 2016 yılında 18,5 milyon ton süt üretimi ile 

bölgesinde lider süt ve süt ürünleri üreticisi konumuna gelmiştir. Türkiye'de 23,2 milyon ha 

tarım arazisi ve 3 milyondan fazla tarım işletmesi bulunmaktadır. Ülkede ayrıca 34,4 milyon 

ton tahıl ekimi, 30 milyon ton sebze ve 22,3 milyon ton meyve, 2,1 milyon ton kanatlı eti ve 

1,1 milyon ton kırmızı et üretiliyor. Ayrıca Türkiye'de tahmini toplam 11.000 bitki türü 

bulunurken, Avrupa'daki toplam tür sayısı 11.500'dür. Bu bol üretim, Türkiye'nin Doğu 

Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (EMENA) bölgesindeki en büyük tarım ürünleri 

ihracatçılarından biri olarak konumu sayesinde önemli ölçüde pozitif ticaret dengesini 

korumasını sağlıyor. Türkiye, küresel olarak 190'dan fazla ülkeye 1800 çeşit tarım ürünü ihraç 

ederek 17,7 milyar ABD doları ihracat hacmine ulaştı (Türkiye Cumhuriyeti Yatırım Destek 

ve Tanıtım Ajansı, RoTIO, 2018). 

 

Tüketim istatistikleri de sürdürülebilirlik açısından Türkiye'deki mevcut duruma ışık tutuyor. 

Türk insanı yılda yaklaşık 280 kg sebze yiyor. Türkiye'de kişi başına yılda 200 kg tahıl ve 

52,3 kg patates tüketilmektedir (TZOB, 2017). Türkiye'de artan nüfusa paralel olarak buğday 

talebi de artıyor. Ekmek, buğday taneleri, makarna, irmik, bisküvi, nişasta ve diğer buğday 

bazlı unlu mamuller dahil olmak üzere buğday tüketimi 19 milyon ton civarındadır. TÜİK 

verilerine göre Türkiye'de kişi başına pirinç tüketimi 9,4 kg'dır (TZOB, 2019). 

 

Türk halkı kişi başına yılda yaklaşık 140 kg meyve tüketiyor. Türkiye, dünyanın önde gelen 

meyve üreticilerinden biri olmasına ve meyve üretimi için elverişli fırsatlara sahip olmasına 

rağmen, meyve tüketiminin yetersiz olduğu düşünülebilir. Örneğin, dünya fındık üretiminde 

birinci sırada yer alan Türkiye, düşük fındık tüketim düzeyinde kalmaktadır. Türkiye'de yılda 

yaklaşık 90-100 bin ton fındık tüketiliyor ki bu da kişi başına 1,18 kg'a denk geliyor. 1990'lı 

yılların başında yaklaşık 45 kg olan kişi başı yıllık üzüm tüketimi, günümüzde 26-29 kg 

arasında değişmektedir. Çekirdeksiz kuru üzümün iç tüketimi ise 35-50 bin ton civarındadır. 

Toplamda kişi başına yıllık 0,53 kg anlamına gelmektedir. Türkiye'de kişi başına yıllık kuru 

incir tüketiminin yaklaşık 0,20-0,25 kg olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye'nin yıllık 

ortalama kuru incir tüketimi 6-8 bin ton civarındadır; Kişi başına 0,09 kg. Ülkemizde kişi başı 

taze incir tüketimi yılda 0,40-0,60 kg'dır (TZOB, 2019). 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü'ne (TEPGE) 

(2020) göre Türkiye'de kişi başına kırmızı et tüketimi gelişmiş ülkelere göre daha düşüktür. 

Son beş yılda kırmızı et tüketimi incelendiğinde, 2012 yılında 12,4 kg olan kişi başı yıllık 

tüketimin, kırmızı et tüketiminin son 5 yılda 12,4 kg olduğu görülmektedir. 2014 yılında 12,9 

kg, 2017 yılında 14,1 kg'a yükselmiştir. 2018 yılında kişi başı kırmızı et tüketimi 13,3 kg dana 

eti olmak üzere 14,84 kg olarak gerçekleşmiştir. 

 

Türk yetişkinlerinin büyük bir kısmı (%98) kanatlı eti tüketmektedir. Bu oran nispeten 

yüksektir. Türkiye'de yıllık kanatlı eti tüketimi 19,3 kg/kişi/yıl'dır. Diğer ülkelerle 

karşılaştırıldığında çok düşük görünüyor. Benzer şekilde Türkiye'nin kişi başına düşen 

yumurta tüketimi de yıllık 180 adet olup, diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça düşük 

görünmektedir (TZOB, 2019). Kanatlı eti ürünlerinin az tüketilmesinin en önemli nedenleri 

kanatlı etinin tadını beğenmemek, kesim ve tüy yolma yöntemlerini sevmemektir (Durmuş 

vd., 2012). Türkiye'de insanlar yılda 25 kg süt ve 30 kg yoğurt veya günde yaklaşık 100 gr 

peynir hariç süt ürünleri tüketmektedir (TZOB, 2017). 

 

Türkiye'de sosyal yaşam tarzının, popüler kültürün bir boyutunun, sosyal statüyü ifade etme 

arzusunun, farklılık arayışının ve genç neslin kendini ifade edebilmesinin bir göstergesi olarak 

gıda tüketimi vazgeçilmez bir unsurdur. Bu durum ev dışında besin tüketimini artırmaktadır. 

Restoran ve kafeler tüketim toplumunun önemli bir parçasıdır ve bir sosyalleşme yolu olarak 

görülmektedir. Bu nedenle ev dışı gıda tüketimi artmaktadır. Kanıt olarak Türk yetişkinlerin 

%54,7'sinin haftada en az bir kez ev dışında yemek yediği belirlenmiştir (Dölekoğlu ve Çelik, 

2018). Geleneksel ya da fast food hizmet veren restoranların sayısının artmasına paralel 

olarak, yaygın gıda aşırı tüketiminde reklam ve tanıtım kampanyaları önemli bir etkiye 

sahiptir. Fast food restoranlarının ilk kez açılmasını takip eden yıllarda, fast food adı altında 

veya diğer restoranlarda Türk kültürüne özgü çeşitli mutfaklar yaygınlaşmıştır. Türkiye'de 

dışarıda yemek yeme kültürü ve alışkanlığı ivme kazanıyor. Gıda tüketimi ve üretimi sıklıkla 

evlerin dışında gerçekleşmektedir. Bu da Türkiye'de gıda tüketiminin hızlı büyümesine neden 

oluyor. Ayrıca hazır yiyecekler ve fast food restoranları sosyal ve kültürel özellikleri 

etkilemektedir (Akkoç, 2017). 

 

Dölekoğlu ve Çelik'e (2018) göre gıda seçiciliği ve sağlıklı beslenme, çalışan Y Kuşağı Türk 

tüketicilerinin gıda ürünlerini satın alma eğilimlerinin iki boyutu olarak tanımlanmaktadır. 

Cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunmamakla birlikte erkeklerin sağlıklı beslenme 

algısı kadınlara göre daha yüksek puanlara sahiptir. Üniversite ve lisansüstü öğrencilerinin 

daha düşük eğitim düzeyine sahip olanlara göre yemek seçimlerinde farklılık gösterdiği tespit 

edilmiştir. 25 ve üzeri yaş gruplarında sağlıklı beslenmeye yönelik olumlu tutum, genç 

yetişkinlere göre daha olumluydu. Gelirin de gıda seçiciliğinin önemli bir belirleyicisi olduğu 

bulundu. Gelir arttıkça gıda seçiciliği artar. Gelir arttıkça ev dışı gıda tüketimi artsa da sağlıklı 

yaşam ve bunun bir parçası olarak beslenme konusundaki kaygılar da artmaktadır. Bu, 

geleneksel ev yemeklerinin tüketilmesi, yemek zamanının belirli bir zaman aralığında olması, 

ara öğünler ile ana öğünlerin dengelenmesi gibi beslenme kriterlerinin zorunlu kıldığı 

rutinlerin uygulanmasını gerektirmektedir. Ayrıca aile ile birlikte yaşamak ev dışı gıda 

tüketiminde etkili bir faktördür. Araştırmada 9 yaş altı ve 27 yaş üstü katılımcıların ev dışında 

daha az yemek yedikleri ve sağlıklı beslenmeye daha duyarlı oldukları belirlenmiştir 

(Dölekoğlu ve Çelik, 2018). 

 

Türk yetişkinlerinin yemek seçiminde çeşitli motivasyonlar rol oynamaktadır. İhtiyaç ve açlık, 

hoşlanma ve doğal kaygılar (böcek ilacı veya kirletici gibi zararlı maddeler içermez, genetiği 

değiştirilmemiş) kahvaltı ve akşam yemeklerinde birincil rol oynar. Aynı zamanda yiyecekleri 
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seçimler sosyallik, çeşitlilik arayışı, sosyal normlar ve zevk alışkanlıkları, rahatlık, ihtiyaç ve 

açlık ve doğal kaygılardan etkilenir ve sağlık, gıda seçiminin itici güçleri olarak neredeyse eşit 

derecede önemli bulunmuştur. İlginç bulgular, çalışmada incelenen gıda gruplarıyla ilgiliydi. 

Türk tüketicisinin en çok israf ettiği ekmek, meyve ve sebzelerin ise sevme, ihtiyaç ve açlık 

gibi motivasyonlar ve alışkanlıklarla bağlantılı olduğu görüldü. Ayrıca, bu yiyecek 

kategorileri çeşitlilik arayışı, görsel görünüm ve sosyal imaj, sosyal normlar ve sosyallik gibi 

sosyal faktörlerle ilişkilendirilmemiştir (Chambers ve diğerleri, 2016). Bu da tüketicilerin 

artıklarla yemek pişirmede yaratıcılıklarını kullanarak, bu yiyecekleri çeşitli sosyal ortamlarda 

tüketerek ve bu yiyecekleri satın alırken görsel çekiciliğini göz ardı ederek yemeklerde farklı 

tatlar elde etmeye istekli olduklarında yemek israfı oranının azalabileceğini göstermektedir. 

 

Güneysu'nun (2020) araştırmasına göre tüketicilerin yaklaşık %60'ı yiyecek satın almak için 

süpermarketleri tercih etmektedir. Yerel pazarlar %31,3 ile ikinci sırada yer alırken, onu 

meyve ve sebze satışı konusunda uzmanlaşmış manavlar izlemektedir. COVID-19 karantina 

döneminde pazar yerlerine getirilen kısıtlamalar ve diğer nedenlerle süpermarket tercihi 

artarak %70'e ulaştı. Evsel atıkların bileşimindeki gıda ambalajlarının oranı COVID pandemi 

döneminde %55,5 iken karantina öncesi dönemde sadece %41 olarak hesaplandı. Bozulmanın 

önlenmesi, tüketimin artması ve yemeklerin daha kontrollü ve yeterli miktarlarda üretilmesi 

nedeniyle karantina sürecinde atık veya bozulan gıdaların azalmasını açıklayabilir. Pandemi 

döneminde ekmek, meyve ve sebze israf oranında en çarpıcı düşüşler görülüyor. Pandemi 

günlerinde genel gıda israfı oranı düşse de, hazırlama ve pişirme sürecindeki gıda israfı 

artarken, gıda israfı hem tüketim öncesi hem de tüketim sonrası depolama aşamasında önemli 

ölçüde azaldı. Bu davranış değişikliği pandemi koşullarıyla sınırlı olabilir; bununla birlikte, 

daha sürdürülebilir gıda tüketimi için dünya çapında bir eğilim ortaya çıkmıştır. Borsellino, 

Kaliji ve Schimmenti'nin (2020) belirttiği gibi, dikkate değer sayıda yetişkin gıda israfını 

önleme çabalarının bir parçası olmuştur. Ayrıca evde yemek pişirmek, yerel pazarları ve 

üreticileri tercih etmek ve yemek için online alışverişi tercih etmek gibi temel ipuçlarını 

uygulayarak gıda tüketim davranışlarını daha sürdürülebilir yollara kaydırdılar1. 

 

Türkiye'de Gıda Harcamaları 
Türkiye'de hanehalkı harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecek tüketim harcamaları önemli 

bir paya sahiptir. Gıda ve alkolsüz içecekler için yapılan harcamalar, toplam tüketim 

harcamaları içinde konut ve kira harcamalarından sonra %20,8'lik payla ikinci sırada yer aldı. 

Bu, restoran, kantin, otel vb. yerlerdeki gıda tüketimi giderlerini kapsamıyor. 2019 yılında 

hane halkı bütçesi araştırması, gıda ve alkolsüz içeceklerin paylarını 2018'e göre %20,3'ten 

%20,8'e yükselttiğini ortaya koydu. Ancak, aylık ortalama tüketim 2018 yılında 900 TL olan 

hane başına harcama 2019 yılında 1033 TL'ye yükselmiştir. Bu, 2018'den 2019'a yaklaşık 

%15'lik bir artışa tekabül etmektedir (TÜİK, 2020). 

Türkiye'de 2002 yılından bu yana hanehalklarının toplam tüketim harcamaları içinde gıda ve 

alkolsüz içecek harcamalarının payı Şekil 1'de gösterilmektedir. 
 

 

 

 

 

1 Ancak internetten gıda alışverişinin daha sürdürülebilir olduğu iddiası tartışmalıdır. 
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Şekil 1: 2002 yılından bu yana Türkiye'de gıda ve alkolsüz içeceklerin toplam tüketim 

harcamaları içindeki payı 

Kaynak: TURKSTAT, 2020 
 

2019 yılında gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarında en büyük payı %19,4 ile et, balık ve 

deniz ürünleri alırken, bunu %17,8 ile ekmek ve tahıllar, %16,6 ile sebze ve %13,9 ile süt 

ürünleri ve yumurta izledi. Tüm gıda tüketim kategorilerinin payı Şekil 2'de görülebilir. 

 
 

Şekil 2: Türkiye'de 2019 yılında gıda ve alkolsüz içecek harcamalarında gıda 

kategorilerinin payı 
Kaynak: TURKSTAT, 2020 

 

Türkiye'de son iki yıldaki gıda harcamalarının dağılımındaki değişim Şekil 3'te sunulmaktadır. 

Şekil 3'te görüldüğü gibi sebze harcamaları %0,5, ekmek ve hububat harcamaları %0,3 artarken, 

et harcamaları, balık ve deniz ürünleri %1,5 azaldı. Diğer kategorilerde, iki yıl boyunca 

neredeyse aynı görünüyor. 

26,7 27,5 
26,4 

24,9   24,8 
23,6 

22,6 23,0 
21,9 

20,7 
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Şekil 3: Türkiye'de Gıda Harcamalarının Dağılımı 

Kaynak: TURKSTAT, 2020 
 

2019 yılında tüketim harcamalarının gelire göre sıralanan beşte birlik dilimlere göre dağılımı 

incelendiğinde, hane halkı geliri arttıkça gıda ve içecek dışı harcamaların payının azaldığı 

görülmektedir. Yiyecek ve alkolsüz içeceklerin yüzdesi en düşük %30,7, en yüksek %15,3 

yiyecek ve içecek harcamalarının payıdır. Böylece, gıda ve alkolsüz harcamaların toplam 

tüketim harcamaları içindeki payının en düşük gelir grubundan en yüksek gelir grubuna doğru 

yarı yarıya düştüğü söylenebilir. Ayrıca bu tüketici grubunda restoran ve otel harcamaları 

%8,1'dir (TÜİK, 2020). 

 

Genel olarak et ve et ürünleri gelir esnekliği yüksek gıda grupları arasında yer almaktadır. Gelir 

düzeyindeki %1'lik bir artış, et ve et ürünlerine olan talebi %0,48 oranında artırmaktadır. Gıda 

harcamaları içinde en büyük paya sahip olan sebze ve meyve harcamalarının gelir esnekliği 

%0,38'dir. Sebze ve meyve harcamalarında gelir esnekliğinin düşük olması, bu ürünlerin gıda 

harcamalarında ilk sırada yer alması ve dolayısıyla zorunlu mallar grubuna dahil edilmesinden 

kaynaklanmaktadır (Yazıcı ve Demircan, 2018). Besin gruplarına göre yüksek veya düşük gelir 

esnekliği, değişen gıda israf oranlarında belirleyici faktörlerden biridir. 

 

Hanehalkı gıda tüketim harcamalarının hanehalkı büyüklüğüne göre dağılımı Şekil 4'te 

sunulmaktadır. Gıda harcamalarının toplam tüketim harcamaları içindeki payı beklendiği gibi 

genel olarak hanehalkı büyüklüğüne paralel olarak artmaktadır. 
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Şekil 4: Hane Halkına Göre Gıda Harcamalarının Payı 

Kaynak: TURKSTAT, 2020 

 

Türkiye'de Gıda Kaybı ve İsrafı 
 

Türkiye'de gıda kaybı ve israfı konusunda mevcut durum iç açıcı değil. Gıda ve İçecek 

Sanayicileri Dernekleri Federasyonu'nun yaptığı araştırmalara göre Türkiye'de israf edilen gıda 

miktarı yılda 26 milyon ton. Bu miktar 214 milyar Türk Lirası'na tekabül ediyor. Türkiye'de 

yılda 49 milyon ton meyve ve sebzenin %25-40'ı israf ediliyor veya kayboluyor. TÜBİTAK'ın 

iyimser bir atık tahminiyle yaptığı araştırmalara göre, israf edilen sebze ve meyve miktarı 12 

milyon ton, 25 milyar lira. Bu miktar, Türkiye'nin toplam meyve ve sebze ihracatının dört 

katından fazladır. Türkiye'de yılda 1,7 milyar ekmek, günde 4,9 milyon ekmek israf ediliyor 

(TİOV, 2019). Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından hazırlanan UNEP Gıda Atığı 

İndeksi 2021 Raporu'na göre Türkiye'de hane düzeyinde toplam 7,76 milyon ton gıda atığı 

meydana geliyor. Bu bulgu, hane halkı tüketim düzeyinde kişi başına yıllık 93 kg gıda israfına 

karşılık gelmektedir. Bu miktar, raporda belirtilen dünya ortalaması olan 74 kg'dan (UNEP, 

2021) yaklaşık %26 daha fazladır. 

 

FAO (2013) 2013 yılında Türkiye'nin gıda tedarik zincirindeki gıda kaybı ve israfının 

yüzdelerini belirlemek için bir çalışma yapmıştır (Tablo 2). Araştırmacılar, FAO 

istatistiklerinden (FAOSTAT), Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK), çeşitli ulusal 

raporlardan, üreticiler ve paydaşlarla yapılan odak grup toplantılarının sonuçlarından ve ilgili 

sektörlerde deneyimli kritik kişiler tarafından yarı yapılandırılmış anketlere verilen yanıtlardan 

elde edilen verileri kullandı. Türkiye'de tüm emtialar için en önemli kayıplar gıda tedarik 

zincirinin tarımsal üretim aşamasında meydana geldi. Gustavsson vd. (2011), orta ve yüksek 

gelirli ülkelerde gıdanın çoğunlukla tüketim aşamasında israf edildiğini, düşük gelirli ülkelerde 

ise gıda tedarik zincirinin ilk adımlarında esas olarak kaybedildiğini bildirmiştir. 
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Agricultural 

production 

Postharvest 

handling and 
storage 

Processing 

and 
packaging 

 

Distribution 

Consumption 

at household 
level 

Cereals 5.1% 4% 2% 1% 5% 

Roots and 

tubers 
7% 6% 2% 3% 2% 

Oilseeds and 

pulses 
15% 5% 7% 1% 4% 

Fruit and 

vegetables 
25% 12% 13% 11% 5.1% 

Meat 10% 0.2% 5% 0.5% 1% 

Fish and 

seafood 
10% 0.02% 0.04% 0.01% 2% 

Milk 10% 1% 1.5% 6% 1.5% 

Eggs 6% 1% 2% 1% 0.01% 

 

Tablo 1: Türkiye’de Gıda Kaybı  ve İsrafı  

Kaynak: FAO, 2013 
 

FAO'ya (2013) göre gıda zincirinin çeşitli aşamalarında meydana gelen gıda kaybı ve israfı, hem 

zincirin aşamalarına hem de gıda kategorilerine göre değişiklik göstermektedir. Tarımsal üretim 

aşamasında meydana gelen gıda kayıpları %5 ile %25 arasında değişmekle birlikte özellikle 

sebze, meyve ve yağlı tohumlar grubunda kaybın yüksek olduğu görülmektedir. Meyve ve 

sebzelerin kayıp ve atık oranları genellikle üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar 

azalmaktadır. Diğer besin gruplarında ise zincirin her basamağında durum farklıdır. Tüketim 

aşamasında tahıllar, meyveler ve sebzeler diğer gıdalara göre daha fazla israf edilmektedir. 

Yüksek düzeyde ekmek, meyve ve sebze tüketimi ve tüketiciler için düşük maliyetleri nedeniyle, 

yetişkinler bu gıda ürünlerinden ihtiyaç duyduklarından daha fazlasını satın alma 

eğilimindeyken, restoranlar da bu gıda ürünlerinin çoğunu boşa harcıyor. 

 

Türkiye'de gıda israfının temel nedenlerinden biri tüketici düzeyinden kaynaklanmaktadır. Bu 

nedenle, tüketici düzeyinde gıda israfının daha ayrıntılı bir araştırması, tüketici davranışını 

anlamak ve gıda israfının önlenmesi için bireysel düzeyde öneriler geliştirmek için faydalı 

olacaktır. Ticaret Bakanlığı'nın (RoTMT) 2018 yılında hazırladığı yakın tarihli bir rapor olan 

Türkiye Atık Raporu'na göre, yetişkinlerin çoğunluğu gıda alışverişini süpermarket ve 

bakkallardan yaptığını belirtti (%63,3). Gıda alışverişi yapılan yer olarak ise dönemsel olarak 

kurulan yerel pazarlar ikinci sırada (%17) yer alıyor. Evlerinde yapılan yemeklerin tamamının 

tüketilmediğini belirtenlerin oranı %40'tır. Bireylerin yaklaşık dörtte biri aldıkları yemeği 

tabağında bitirememektedir. Satın alınan gıdaların tüketim oranı %77,2'dir. Yüksek gelir 

gruplarında gıdaların tüketilmeden çöpe atılma eğiliminin yüksek olduğu söylenebilir. 

Yiyecekleri çöpe atma nedenleri arasında ilk sırada gıda bozulmaları (%74,2) ve ikinci sırada 

(%29,8) yetersiz tüketim gelmektedir. Raporda sağlanan diğer bazı istatistikler şunları gösterdi: 

 

 Türk tüketicilerin %25,4'ü artıkları kullanmakytadır, 

 Türk tüketicilerin %28,4'ü fazla gıdaları dondurucuda saklamaktadır, 

 Türk tüketicilerin %30,8'i alışveriş listesi hazırlamaktadır 

 Türk tüketicilerin %47,6'sı son kullanma tarihi yakın gıda ürünleri satın almıyor. 

 Türk tüketicilerin %70,8'i mevsiminde olmayan meyve ve sebzeleri satın almaktadır. 

 

İzmir'de yapılan bir başka araştırmaya göre, evlerde gıda israfı oranları gıda ürün kategorilerine 
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göre değişmekle birlikte tüketicilerin üçte ikisinden fazlası gıda israfı yaptığını belirtmiştir. 

Yiyecek israf etmemenin, alışverişe aç kalmama ve gereğinden fazla gıda ürünü almama 

davranışlarıyla ilişkili olduğu bulunmuştur. Gıda atıklarının oluşum nedenleri şu şekilde 

sıralanmaktadır (Daysal ve Demirbaş, 2020): 

 gıda ürünlerinin son kullanma tarihi 

 gıda ürünlerinin kalıbı 

 açken yiyecek alışverişine gitmek 

 gıda ürünlerini buzdolabında çok uzun süre tutmak 

 uygun olmayan saklama koşulları 

 yeni gıda ürünleri merakı 

 hanelerin birbirlerinden habersiz olmaları ve aynı zamanda yiyecek alışverişi yapmaları 

 

Bu bulgular, gıda israfı konusunda farkındalığı artırmak ve tüketici davranışlarını değiştirmek 

için eğitim ihtiyacına işaret etmektedir. Pek çok Türk yetişkin, son kullanma tarihi ile son 

kullanma tarihi arasındaki farkın farkında değildir. 

 

Tüketicilerin önemli bir kısmı gıda israfının önemli bir konu olduğu konusunda hemfikirdir. 

Yıldırım vd. (2016), Türk tüketicilerin %80'inin gıda israfını önemli bir konu olarak 

gördüğünü ve gıda israfını azaltmak veya önlemek istediğini belirtmiştir. Ancak tüketicilerin 

%50'si gıda israfını önlemek için tüketim alışkanlıklarını yakın zamanda 

değiştirmeyeceklerini belirtiyor. Buna dayanarak, tüketicilerin büyük bir kısmı bunun önemli 

bir konu olduğuna inanırken, davranış değişikliği geliştirmeye aynı derecede istekli 

olmadıkları söylenebilir. Tüketiciler duyarlılıklarını davranışa dönüştürmedikçe, tüketicilerin 

neden olduğu gıda israfını azaltmanın mümkün olmayacağı yadsınamaz. Türkiye'de yapılan 

araştırmaya göre yetişkinlerin yarısından fazlası hayvanları tüketilmemiş gıda ürünleriyle 

besliyor. Ayrıca, Türk tüketicilerin üçte birinden fazlası tüketilmemiş gıdaları çöpe atarken, 

sadece %7'si gıda artıklarını kompostlama için yeniden kullanıyor (Ündevli vd., 2019). 

 

Tüketim aşamasında birçok neden gıda israfına yol açsa da bazıları öne çıkıyor. İhtiyaç dışı 

tüketim Bulut vd. (2017) tarafından tanımlanan sürdürülebilir tüketim davranışının bir boyutu 

olarak tanımlanmıştır. Özellikle alışveriş öncesi ve alışveriş sırasında alışveriş listesi 

yapılmaması, açken alışverişe gidilmesi, çeşitli promosyon ve pazarlama faaliyetleri 

nedeniyle gereğinden fazla gıda ürünü alınması, beslenme alışkanlıklarını değiştirme 

eğiliminin düşük olması gibi sürdürülebilir gıda tüketim engelleri gıda ürünlerinin gereksiz 

tüketiminin artması için temel oluşturmaktadı. Yiyecek hazırlama hakkında bilgi eksikliği, 

aşırı yiyecek israfına veya yiyeceklerin kullanılabilir kısımlarının düşük kullanımına neden 

olur. Bunun dışında bu bilgi eksikliği, pişirme sürelerinin uzamasına ve enerji kaybına neden 

olur. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan diğer öne çıkan faktörler ise şu şekilde sıralanabilir: 

 saklama koşulları hakkında bilgi yetersizliği 

 yeterli porsiyon boyutları ve beslenme dengesi hakkında eksik bilgi 

 artıkları kullanma konusunda yetersiz bilgi 

 gıda tüketiminin ekolojik etkisi konusunda düşük farkındalık veya görmezden gelme 

 

Türk tüketicileri ile yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, tüketicilerin çevre odaklı 

davranışlara göre daha fazla sağlık odaklı sürdürülebilir tüketim davranışları sergiledikleri 

gösterilmiştir. Gıda atıklarından kaçınma ve gıda ürünlerinin kullanılabilir kısımlarını yeniden 

kullanma niyetleri yüksektir. Öte yandan tüketiciler, planlı satın alma davranışı ve 

sürdürülebilir tüketim davranışı puanlarına çok fazla ilgi göstermemektedir (Bulut vd., 2019). 
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Türkiye'de Sürdürülebilir Gıda Tüketiminin Haritalanması 

SCOFI (lütfen Bölüm 2'ye bakınız) Türkiye'deki yetişkinler arasında sürdürülebilir gıda 

tüketimini haritalamak için kullanılmıştır. Veriler Şubat 2020'de toplanmıştır. Tüm verilerin 

yüz yüze anket yöntemi ile toplanması planlanmıştır. Ancak, COVID-19 salgını nedeniyle, 

verilerin bir kısmı dijital bir platform olan Google Formlar kullanılarak toplanmıştır. Yüz 

yüze veri toplama işlemi İzmir ve Muğla olmak üzere iki ilde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 

sosyal medya kanalları ve e-postalar kullanılarak online anketlerin tanıtımı yapılmıştır. 18 yaş 

ve üzeri yetişkinler araştırmaya katılmaya davet edildi. Kuşak (Z Kuşağı, Y Kuşağı, X 

Kuşağı, Bebek Patlaması, Sessiz Kuşak) ve cinsiyet kategorilerinin doğru bir temsilini 

sağlamak için kota örneklemesi kullanılmıştır. Her bir kontenjan büyüklüğü Türkiye İstatistik 

Kurumu tarafından sağlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 

hesaplanmıştır. 347 yanıt toplanmasına rağmen, eksik veriler nedeniyle 48 anket veri 

tabanından çıkarıldı. Son olarak kalan 298 anket ile analiz gerçekleştirilmiştir. 

 

Türkiye geneli SCOFI puanı 68 olarak bulunmuştur. Bu puan SCOFI uygulanan beş ülkeden 

alınan ortalamaya (�̅� = 68.6) çok yakındır. Ancak Barilla Gıda ve Beslenme Merkezi tarafından 

geliştirilen Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi ile karşılaştırıldığında, Türk yetişkinlerin SCOFI 

puanının gıda tüketiminde düşük düzeyde sürdürülebilir davranış gösterdiği görülmektedir. En 

düşük puan ise üçüncü boyut olan “Ekolojik Tüketim” (D3) için bulunmuştur. En yüksek puan 

ikinci boyut olan “Gıda Tüketimi ve İsrafı” (D2) için gözlenmiştir. Birinci boyuttaki 

“Sürdürülebilir Yaşam Tarzı” (D1) puanı, genel SCOFI puanına neredeyse eşittir. 

 

Şekil 5: Sürdürülebilir Gıda Tüketimi İndeksi – Türkiye
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D1'in alt boyutlarından biri olan “Çevresel ve Sosyal Etki” (ESI) puanı, sürdürülebilir yaşam 

tarzının alt boyutları arasında en yüksek olanıdır. Bunu “Beslenme” (NUT) ve “Tüketici 

Gelişmişliği” (CSO) takip etmektedir. D2 alt boyutlarındaki puanlar birbirine yakındır. Ancak 

“Planlı Davranış” (PBE) puanı “Yemek İsrafından Kaçınma” (AFW) puanından biraz daha 

yüksektir. 

 

Gıda ürünlerini satın alma ve/veya tüketime hazırlama sorumluluğunu almak veya paylaşmak, 

sürdürülebilir gıda tüketim davranışlarını da etkileyebilir. SCOFI bulguları, gıda ürünlerini satın 

almada veya tüketime hazırlamada sorumluluk almanın etkisini göstermektedir. Yiyecek satın 

alma ve hazırlama sorumluluğunu üstlenen yetişkinlerin diğerlerine göre 6,5 puan daha yüksek 

değere sahip olduğu bulunmuştur. Bu fark iki grubun puanları arasında %10'dan fazla farka 

tekabül etmektedir. Bu bulgular ışığında, sürdürülebilir gıda tüketim sürecinin iki önemli 

aşaması olan gıda ürünleri alışverişi ve gıdaları tüketime hazırlama süreçlerinde sorumluluk 

almanın, gıda tüketim davranışının kazandırılmasında önemli bir davranış değişikliği olacağı 

görülmektedir. daha sürdürülebilir. Bu davranış biçiminin benimsenmesinin, sürdürülebilir gıda 

tüketimi davranışının özellikle gıda tüketimi ve atık ve ekolojik tüketim boyutlarında önemli 

iyileşme yaratma olasılığının yüksek olduğu söylenebilir. 

 

Yetişkinlerin sürdürülebilir gıda ürünleri tüketimine ilişkin farkındalık düzeylerinin demografik 

özelliklerine göre farklılık gösterdiğine dair genel bir kanı vardır. Bu, Türk tüketicilerden elde 

edilen verilerle desteklenmektedir. Tablo 3, Türkiye'den tüketicilerin cinsiyet, nesil ve 

yaşadıkları yere göre SCOFI değerlerini göstermektedir. 

 

Genel SCOFI puanlarında ve alt boyut puanlarında kadınlar erkeklere göre daha yüksek 

değerlere sahiptir. Erkekler ve kadınlar gıda tüketimi ve atık boyutunda hemen hemen benzer 

puanlara sahiptir. Ekolojik tüketim boyutunda ise kadınlar erkeklere göre 7 puan daha yüksek 

puan almaktadır. Benzer şekilde, SCOFI genel puanında ve sürdürülebilir yaşam tarzı boyutunda 

kadınlar lehine 4 puan fark bulunmaktadır. Bu bulgular genel olarak beklentilerle uyumludur. 

 

Tüketicilerin yaşına göre SCOFI puanları ait oldukları nesiller dikkate alınarak 

değerlendirilmiştir. Bazı istisnalar görülse de tüketicilerin yaşı arttıkça gıda ürünlerine yönelik 

sürdürülebilir tüketim davranışı sergileme eğilimlerinin de arttığı söylenebilir. İki farklı 

kuşaktaki tüketicilerin puanları arasındaki en dikkat çekici fark, sürdürülebilir yaşam tarzı 

boyutunda ortaya çıkıyor. Z Kuşağı ve Bebek Patlaması arasında önemli bir fark (%20'ye kadar) 

vardır. Aynı şekilde Sessiz kuşaktaki tüketiciler de ekolojik tüketim boyutunda Y Kuşağı ve X 

Kuşağı göre yaklaşık %18 daha yüksek bir değere sahiptir. 
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Türkiye 

 
% 

 
SCOFI 

Sürdürülebilir 

Yaşam Tarzı 

Gıda 

Tüketimi ve 

İsrafı 

Ekolojik 

Tüketim 

İndeks  68 67 79 50 

Cinsiyet 

 Erkek 50 66 65 78 47 

Kadın 49 70 69 79 54 

Fikri Yok 1 60 55 78 50 

Kuşak 

Z Kuşağı 11 66 62 78 55 

Y Kuşağı 34 65 63 77 49 

X Kuşağı 28 69 68 81 49 

Bebek Patlaması 22 72 74 79 52 

Sessiz Kuşak 5 72 73 78 58 

Yaşanılan Yer 

Kent 75 68 66 79 50 

Banliyö 20 68 68 78 51 

Kırsal 5 64 64 69 54 

 

Tablo 3: Cinsiyet, Kuşak ve Yaşanılan Yere Göre SCOFI Değerleri  

 

Bununla birlikte gıda tüketimi ve atık boyutunda iki kuşağın en düşük ve en yüksek değerleri 

arasında sadece 4 puanlık (%5) fark vardır. İlginçtir ki, farklı kuşaklardaki yetişkinler, 

SCOFI'nin üç boyutunda en yüksek ve en düşük puanlara sahiptir. Örneğin, X Kuşağı 

yetişkinleri, sürdürülebilir yaşam tarzı boyutunda sürdürülebilir davranış sergilerken, ekolojik 

tüketim boyutunda sürdürülebilir davranışı zayıf bir şekilde sergilemektedirler. 

 

Türkiye'de toplam SCOFI değerleri, kent ve banliyölerde yaşayan yetişkinlerin kırsal 

alanlarda yaşayan yetişkinlere göre daha sürdürülebilir davrandığını göstermektedir. SCOFI 

puanlarına göre, banliyölerde yaşayan yetişkinlerin sürdürülebilir yaşam tarzı boyutunda daha 

çok arzu edilir davranışlara sahip oldukları bulunmuştur. Aynı zamanda, şehirlerdeki 

tüketiciler gıda tüketimi ve israfı konusunda daha iyiler ve kırsal kesimde yaşayan insanlar 

daha fazla ekolojik tüketime sahipler. Bu sürpriz değil çünkü kırsal kesimde yaşayan 

yetişkinlerin kendi yiyeceklerini, yani çoğunlukla meyve ve sebzeleri üretme imkanları daha 

fazladır. 

Tablo 4, eğitim, mevcut ekonomik aktivite, hane halkı geliri ve gıda harcamalarının bir 

hanenin toplam harcamaları içindeki payına göre ayrılmış durumu sunmaktadır. Eğitim düzeyi 

yükseldikçe sürdürülebilir gıda tüketimi davranışı sergileme eğiliminin arttığı genel olarak 

kabul edilmektedir. Ancak Türkiye'deki SCOFI araştırmasına dayalı bulgular bu beklentiyi 

doğrulamamaktadır. Daha düşük eğitim düzeyine (ISCED 1-4) sahip yetişkinlerin toplam 

SCOFI puanı daha yüksektir. Bu aynı zamanda SCOFI'nin tüm boyutları için de geçerlidir. 

Mevcut ekonomik aktiviteye göre tüm gruplar toplam SCOFI puanlarında hemen hemen eşit 

değerlere sahiptir. İşsizler, ücretsiz aile işçileri, doğum veya doğum iznine ayrılanlar, ücretsiz 

çalışanlar gibi grupların dahil olduğu “diğerleri” olarak sınıflandırılan yetişkinler, toplam ve 

sürdürülebilir yaşam tarzı açısından en düşük puana sahipken, emekli yetişkinler gıda tüketimi 

ve atık boyutunda en düşük puana sahiptirler. Çalışan, işveren veya serbest meslek sahibi 

yetişkinler, ekolojik tüketimde en düşük puana sahiptir. 



90 
 

 
Türkiye 

 
% 

 
SCOFI 

Sürdürülebilir 

Yaşam 

Tarzı 

Gıda 

Tüketimi ve 

İsrafı 

Ekolojik 

Tüketim 

İndeks  68 67 79 50 

Eğitim Düzeyi 

ISCED 1-4 20 70 69 80 53 

ISCED 5-8 80 67 66 78 50 

Mevcut Ekonomik Faaliyet 

Öğrenci 18 67 63 78 58 

Çalışan 53 68 69 80 48 

Emekli 17 69 72 76 50 

Diğer 12 64 60 78 50 

Hane Geliri 

Düşük 31 69 66 81 54 

Orta 47 67 66 77 49 

Yüksek 22 68 68 80 48 

Hanehalkı Gıda Harcamalarının Payı 

10%’a kadar 3 65 63 82 40 

20%’a kadar 19 68 67 79 51 

 30%’a kadar 29 67 66 78 51 

 40%’a kadar 31 67 66 77 50 

40%’tan fazla 18 71 70 82 53 

 
Tablo 4: Eğitim, Ekonomik Faaliyet, Hane Geliri ve Gıda Harcamalarına Göre SCOFI 

Değerleri  

 

Hanehalkı gelir düzeyi ile ilgili olarak, en düşük gelir düzeyine sahip Türk yetişkinleri 

toplamda en yüksek SCOFI değerine ulaşmaktadır. Gelir düzeyi en yüksek yetişkinler 

sürdürülebilir bir yaşam tarzında daha iyi performans gösterse de, gelir düzeyi en düşük 

yetişkinler de gıda tüketimi ve atık ve ekolojik tüketim boyutlarında aldıkları yüksek puanlar 

sayesinde genel ortalamada daha iyi sıralarda yer aldı. Bu bulgu, gıda harcamalarının 

hanehalklarının toplam harcamaları içindeki oranı ile ilişkilendirildiğinde daha anlamlı hale 

gelmektedir. Beklendiği gibi, hane gelirinin %40'ından fazlasını gıda harcamalarına ayıran 

yetişkinler diğerlerinden daha yüksek puan alıyor. Dolayısıyla genel olarak düşük gelir 

grubundaki yetişkinlerin gelirlerinin önemli bir bölümünü gıda harcamalarına ayırmak 

zorunda kaldıkları için daha sürdürülebilir bir gıda tüketim davranışı sergiledikleri veya 

sergilemek zorunda oldukları sonucuna varılabilir. 

 

İlginçtir ki, hane gelirinin küçük bir bölümünü gıda harcamalarına ayıran yüksek gelirli 

tüketiciler, gıda tüketimi ve israfı konusunda yüksek değerlere sahiptir. Bu da üst gelir 

grubundaki tüketicilerin gıda tüketimini daha fazla planladıklarını ve gıda israfını önleme 

konusunda bilinçli davranışlar sergilediklerini desteklemektedir. Ancak bu gruptaki 

yetişkinlerin ekolojik tüketim puanları diğer gruplara göre önemli ölçüde düşüktür. Çünkü 

dışarıda yemek yeme, hazır gıda ürünlerini tercih etme gibi alışkanlıkları olabilir. Bu 

boyuttaki bu düşük değerin sebeplerinden biri olarak yüksek gelirleri nedeniyle sezon dışı 

gıda ürünleri satın alma istekleri de sayılabilir. 
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Sonuç olarak, bulgular Türk yetişkinlerinin sürdürülebilir gıda tüketimi konusunda ne iyi ne 

de kötü durumda olduklarını desteklemektedir. Tüm boyutlar birbiriyle ilişkili olsa da, 

sürdürülebilir gıda tüketiminin tüm yönlerinde farkındalığı geliştirmeye yönelik ortak bir 

ihtiyaç vardır. Bu puanlar sadece mevcut durumu yansıttığından, sonuçların beslenme 

alışkanlıklarının zaman içinde değişebileceği düşünülerek değerlendirilmelidir. 

 

Türk yetişkinleri özellikle alışveriş listesi hazırlama, menü planlama vb. yemek israfından 

kaçınma gibi planlı davranışları yansıtan yemek tüketimi ve israf boyutunda iyidir. Türk 

tüketicisinin geleneksel kökleri bunu açıklayabilir. Türk toplumunda yaygın inanış gereği 

israf haramdır. Gıda tüketimi, bu inancın etkilerinin günlük yaşama en yoğun şekilde 

yansıdığı alanlardan biridir. Türk toplumu tarihi boyunca savaşlar nedeniyle kıtlık ve 

yoksullukla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu dönemlerin de etkisiyle kaynaklarını 

verimli kullanmak için çaba sarf etmiştir. Bu çabalar arasında gıda ürünlerinin uzun süreli 

saklanması için salamura, konserve, kurutma gibi yöntemlerin yaygınlaşması, fazla gıdaları 

değerlendirme çabalarının etkisiyle genişleyen Türk mutfağı, komşuluk ilişkileri paylaşıma 

dayalı kültür gibi sosyo-kültürel etkiler yer almaktadır.  

 

Kültürel etkiye ek olarak, ekonomik ve demografik çevre de gıda tüketimi ve israfının birincil 

alanları arasındadır. Düşük gelirli ve çok çocuklu ailelerin toplam tüketim harcamaları içinde 

gıda harcamaları önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle gıda ürünlerini israf etmeden 

kullanmaya daha fazla özen gösterirler. Özellikle son yıllarda gıda enflasyonundaki artış, daha 

yüksek fiyatlı ekolojik alternatiflere yönelme olasılığını zorlaştırmaktadır. 

 

Son dönemdeki girişimlerin sürdürülebilir tüketim üzerindeki etkisiyle bilgi ve bilinç 

düzeyinin artmasına paralel olarak yerli üreticilerin sunduğu gıda ürünlerine olan talebin 

artmasıyla bu ürünlerin fiyatları önemli ölçüde yükselmiştir. Bu nedenle düşük ve orta gelirli 

birçok tüketicinin doğal ve yerel gıda ürünleri yerine süpermarketlerde satılan ve çevresel 

etkisi daha yüksek olan işlenmiş ürünleri tercih etmek zorunda kaldığı görülmektedir. 

Seralarda yetiştirilen, tazeliğini uzun süre korumak için kimyasallara maruz kalan ve 

verimliliği artırmak için genetiği değiştirilmiş tohumlarla üretilen gıda ürünleri, ekolojik 

olmayan alternatifler olarak etiketlenebilir. Türk yetişkinlerinin ekolojik tüketim boyutunda 

aldıkları puanın düşük olması, yukarıda bahsedilen tüketim kalıpları ile açıklanabilir. 

 

Daha sürdürülebilirlik odaklı bir toplum yaratmaya yönelik önlemler, tüm yeme alışkanlığı 

gruplarını ve tüm demografik grupları kapsayan bütüncül bir bakış açısıyla alınmalıdır. Daha 

sürdürülebilir gıda tüketiminin bilincine varacak ve bunu davranışlarına yansıtacak her yetişkin, 

çevresindeki diğer insanları da olumlu yönde etkileyerek daha geniş bir anlayış değişikliğini 

tetikleyebilir. Böylece toplumda bu anlayışa öncülük edecek kanaat önderleri ve rol modeller 

oluşturulmaya çalışılmalıdır. Bu rol modellerin farklı demografik profillere sahip olması, 

hedeflenen etkinin kapsamını genişletecektir. 

 

Araştırmanın ortak bulguları eğitime olan ihtiyacı vurgulamaktadır. Demografik profillerine 

göre farklı tüketici gruplarına yönelik eğitim materyalleri geliştirilmelidir. Türkiye'de son 

yıllarda sürdürülebilir gıda tüketimi konusunda hem özel hem de kamuya ait girişimler ve 

araçlar, farkındalık yaratmaya başlasa da bu çabalar henüz yeterli değildir. Ayrıca, yetişkinlerin 

sürdürülebilir davranışları, çoğunlukla yerel yönetimler tarafından sağlanan özel motivasyonlar 

yardımıyla tetiklenmelidir. 
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Türkiye'de Geleceğe Yönelik Girişimler 

 
Bölümün bu kısmı, sürdürülebilir gıda tüketimini destekleyen ve sürdürülebilir gıda 

tüketiminin geleceğinde daha aktif olması beklenen girişimleri açıklamaktadır. 

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Çalışmaları, TC Cumhurbaşkanlığı Strateji 

ve Bütçe Başkanlığı 

 
Türkiye, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimine paralel olarak, küresel sorumluluklarını 

da göz önünde bulundurarak ekolojik boyutlara özen göstermeyi ön planda tutmaktadır. 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye, sürdürülebilirlik 

konularına olan bağlılığının altını çizerek 2016 yılında ilk Gönüllü Ulusal İnceleme (VNR) 

Raporlarını Yüksek Düzeyli Siyasi Forum'a (HLPF) sunan 22 ülkeden biri oldu. Bu VNR, 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG'ler) ulaşmak için bir yol ortaya koyarken, 

2019'daki ikinci VNR, bu SDG'lerin başarı düzeyine odaklandı (PSB, 2020). 

 

Gündem 2030'un kabul edilmesinin ardından Türkiye, kurumlarına toplam 218 gösterge için 

sorumluluk yüklemiştir. Ardından, Türkiye İstatistik Kurumu Şubat 2019'da 83 SKH 

Göstergesini içeren bir sorumluluk belgesi yayınladı. Bu göstergeler daha çok SKH 3, 7 ve 9'a 

odaklandı; ancak, SKH 1, 2, 12, 13 ve 14'ün göstergeleri için hala biraz daha çalışmaya 

ihtiyaç var. SDG 12, Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı, AB Entegre Çevre Uyum 

Stratejisi (2007-2023), Türkiye İklim Müdahale Stratejisi (2010-2023), Türkiye Sanayi 

Stratejisi (2015-2018), Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili olarak ( 2015-2018), 

Ulusal Temiz Üretim/Eko-Verimlilik Programı (2014-2017), Türkiye Turizm Stratejisi 2023, 

Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı (2016-2023), Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem 

Planı (2014-2017), Türkiye Otomotiv Sektör Stratejisi ve Eylem Planı (2016-2019) ve 

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (2012-2016), ilgili kamu kurumlarının 

NDP'leri ve stratejik planlarının yanı sıra kilit politika belgeleri arasında yer almaktadır. 

 

Tüm gıda tedarik zinciri boyunca, ilk aşama olan tarımsal üretim, gıda kayıplarının en yüksek 

olduğu aşamadır. Ancak kayıt sisteminin güçlendirilmesi, taze meyve ve sebzeler için lisanslı 

depolama ve lojistik altyapıların genişletilmesiyle tedarik zincirindeki gıda kayıplarını 

azaltmak mümkün. Türkiye'de paketleme, nakliye, depolama, standart perakende satışlar ve 

etkin işleyen toptan gıda pazarlarına ilişkin düzenleyici faaliyetlere öncelik verilmektedir. 

Örneğin, Eko-Etiket uygulaması, tüketicilerin ürünler üzerindeki çevresel etkileri konusunda 

farkındalık yaratmak için 2018 yılında uygulanmıştır (PSB, 2020). 

 

İlgili programlarla sağlıklı beslenme alışkanlıklarının ve fiziksel aktivitelerin 

yaygınlaştırılması yoluyla sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik önemli adımlar 

atılmaktadır. Örneğin, okullar, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını ve aktif yaşamı teşvik etmeye 

ve okul ortamını ve öğrencilerin sağlığını iyileştirmeye yönelik uygulamalarına dayalı olarak 

Beslenme Dostu Okullar olarak sertifikalandırılmıştır. 2016 yılında 1.225 olan Beslenme 

Dostu okul sayısı 2019 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla 11.866'ya yükselmiştir. 

 

Ek olarak, gıda tedarik zinciri boyunca sebze ve meyvelerdeki israfı en aza indirmek için 

Tarladan Sofraya Sıfır Gıda Kaybı Projesi başlatılmış olup, gıda israfını önlemeye yönelik 

devam eden kampanyaların gıda güvenliğinin iyileştirilmesine katkı sağlaması 

beklenmektedir (PSB, 2020). 
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Sıfır Atık Projesi 
 

“Sıfır Atık”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde, Emine Erdoğan öncülüğünde ve 

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen bir projedir. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha 

verimli kullanılması, atık oluşum nedenlerinin gözden geçirilmesi, atık oluşumunun 

önlenmesi veya en aza indirilmesi ve atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanıp geri 

kazanılmasını içeren atık yönetimi olarak tanımlanmaktadır (Sıfır Atık, 2021) 

 

Hanelerin cam, plastik, metal ve organik atıklarını ayrıştırıp geri dönüştürmesi sağlanarak 

yılda 42 milyon ağaç geri kazandırılması, sera gazının 585 milyon kg azaltılması, su 

kullanımının 69 milyon m3 azaltılması, enerjinin azaltılması hedefleniyor. 20 milyar kWh 

kullanım ve yaklaşık 2 milyar avro değer ekleme (Sıfır Atık, 2021). 

 

Türkiye'de kamu projelerinin yanı sıra sürdürülebilir gıda tüketimini destekleyen birçok özel 

girişim de bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir. 

 

Gıda Toplulukları ve Toplum Destekli Tarım 

 

Türkiye, bilinçli gıda tüketimini yaygınlaştırmak ve gıda üretimine entegre etmek için faaliyet 

gösteren 40'tan fazla gıda topluluğuna sahiptir. Birçoğu aynı zamanda Toplum Destekli Tarım 

Faaliyetleri yürütmektedir. Toplum Destekli Tarım, Organics International (IFOAM) 

tarafından “bir çiftlik ile onun destekçileri topluluğu arasındaki, gıda üretimi ve tüketimi 

arasında doğrudan bir bağlantı kuran birbirine bağlı ortaklık” olarak tanımlanmaktadır. Bu 

ortaklıkta tüketiciler genellikle hasattan bir pay satın alarak ve bazen de çiftlik işine yardım 

ederek çiftliğin yıllık işletme giderlerini karşılar. Buna karşılık çiftlik onlara mümkün olan en 

sağlıklı ve en taze ürünü sağlar (Gıda Toplulukları, 2021). 

 

Turuncu Bayrak 

 

Otel ve restoran işletmelerinde gıda israfını %70 oranında azaltmayı hedefleyen “Turuncu 

Bayrak” uygulaması, 2018 yılında “Gıda İsrafını Önleme ve Farkındalık Platformu” 

tarafından hayata geçirilmiştir. Turuncu bayrak uygulamasında, atıkların boyutu analiz 

edilerek raporlanmakta, kuruluşun satın alma, mutfak ve servis personeline eğitim ve 

sertifikalar verilmekte, gıdaların satın alma, üretim, tüketim, ayrıştırma ve geri dönüşüm 

süreçleri organize edilmektedir. Bu uygulama sonunda “gıda bankası” oluşturularak ihtiyaç 

fazlası yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yine turuncu bayraklı işletmelerde, müşterilerin 

israfı azaltma konusundaki farkındalık ve bilgi düzeyini artırmaya yönelik görsel materyal ve 

faaliyetlere yer verilmektedir (Orange Flag, 2021; Gıda İsrafını Önleme ve Farkındalık 

Programı, 2019). 

 

Yeşil Rehber Sürdürülebilir Yaşam Platformu 
 

Yeşilist (yesilist.com), kendisini “Türkiye'nin ilk yeşil rehberi ve sürdürülebilir yaşam 

platformu” olarak tanımlıyor. 2010 yılında çevre dostu, sürdürülebilir ve temiz üretim yapan 

firmaları listelemek için bir rehber olarak tasarlanmıştır. Yeşilist, zamanla takipçilerinin de 

katkılarıyla hem online hem de offline hizmet veren bir kuruluş haline geldi. Bugün itibariyle 

60'tan fazla yazar ve yeşil/sürdürülebilir yaşam üzerine yüzlerce şirket ve binlerce makaleyi 

içeren bir rehber var. Platformun, tüketicileri yeşil yaşam hakkında bilgilendirmek, eğitim ve 

çalıştaylar düzenlemek, yeşil danışmanlık sağlamak, sürdürülebilirliğin her alanında merak ve 
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ihtiyaçlarını karşılamak gibi amaçları bulunuyor. Web sitesinde “yemek” adlı menü dört farklı 

kategori sunuyor; “vejetaryen ve vegan”, “yeme-içme”, “yemek tarifleri” ve “yemek 

gündemi”. Web sitesinin zengin içerik listesi, ziyaretçileri sürdürülebilir gıda tüketimi ve atık 

yönetimi konusunda bilgilendirmektedir (Yeşilist, 2021). 

 

Yemekte Denge Eğitim Projesi 
 

Yemekte Denge Eğitim Projesi, Sabri Ülker Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Temel 

Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 2011 yılından bu yana hazırlanan ve ilkokul çağındaki 

çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla sürdürülen bir projedir. 2011 

yılından bu yana İstanbul, İzmir, Aydın, Antalya, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, 

Kahramanmaraş, Sinop, Trabzon olmak üzere 10 ilde 500 okulda devam eden projede, 

Ankara, Adana, Bursa, Eskişehir ve Ankara'da 15 bölge yer aldı. Rizer. Şehir merkezlerinde 

ve 750 okulda yapılmaktadır. Ana mesajı şudur: “Her şeyi dengeli bir şekilde yiyebilirsiniz. 

Tek yapmanız gereken dengeyi nasıl kuracağınızı öğrenmek olan bu projede, yeterli ve 

dengeli beslenmenin kuralları çocuklara öğretmenleri rehberliğinde eğlenerek öğretiliyor. Bu 

amaçla yaşa uygun egzersizler, interaktif oyunlar, sunumlar, yemek kartları ve posterler 

hazırlanır” (Dengeli Beslenme, 2021). 

 

Ruhun Doysun Projesi 
 

Tüketici elektroniği ve beyaz eşya üreticisi Grundig tarafından sürdürülebilir gıda tüketiminin 

temelleri üzerine gerçekleştirilen deneyimsel bir pazarlama uygulamasıdır. Grundig 

manifestosunda “doğaya hak ettiği özeni vermek, insanlara hak ettiği yaşam kalitesini sunmak 

ve yarını unutmadan yaşamak” diyor. Platform, insanları yemeğin nereden geldiği ve nereye 

gittiği konusunda bir deneyim paylaşmaya davet ediyor. Gıda ile ilgili istatistikler, doğal 

beslenme ve sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirici yayınlar, uzman görüşleri, dünya çapında 

sürdürülebilirlik ile ilgili haberler ve tüketiciler için pratik bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca, 

insanlar gıda ve gıda tüketiminin birçok yönü ile ilgili birçok video içeriğini 

izleyebilmektedir. Buzdolabının düzenlenmesi ve fırının verimli kullanılması, saklama 

koşulları, otların kullanılması, çocukları hazırlamaya ve pişirmeye motive etme, gıda 

ürünlerini geri dönüştürme vb. (Ruhun Doysun, 2021). 

 

Fazla Gıda 
 

Teknoloji temelli bir girişimle gıda israfına çözüm bularak ekonomiye, topluma ve çevreye 

yardımcı olmayı amaçlayan ticari bir kuruluştur. Girişim, 2016 yılında iki Türk girişimci, 

Olcay Silahlı ve Arda Eren tarafından, gıda tedarik zincirinde belirlenen “2030 Sürdürülebilir 

Küresel Kalkınma Hedefleri” doğrultusunda atıkların %50 azaltılması hedefine katkıda 

bulunma fikriyle hayata geçirildi. 2015'te Birleşmiş Milletler. Fazla Gıda, Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı'nın düzenlediği Hızlandırma Programı için dünyanın dört bir yanından 

etki odaklı dokuz girişimden biri seçildi. Girişim, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

tarafından düzenlenen 2017 Cenevre Sosyal Fayda Zirvesi'nde Türkiye'den tek temsilci olarak 

yer aldı. Şirketin internet sitesinde iklim değişikliğine neden olan karbon salınımının %8'inin 

gıda atıklarından kaynaklandığı belirtiliyor. 

  

Konunun ele alınması ve değerlendirilmesi için ticari işletmelerin, kamu kurumlarının ve sivil 

toplum kuruluşlarının katkılarının bir araya getirilmesi gerekmektedir (Fazla Gıda, 2021). 
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Gıda Kurtarma Derneği 
 

Gıda Kurtarma Derneği, gıda israfını önlemek ve kullanılmayan gıda ürünlerini gıdaya 

ihtiyacı olan diğer kişilerle paylaşmak için çalışıyor. Gıda Kurtarma Derneği, ülkemizde gıda 

israfı ve kayıplarının önlenmesi için gerekli iletişim ve farkındalık çalışmalarını yürütmekte, 

gıda israfının önlenmesi alanında çeşitli şekillerde faaliyet gösteren sivil toplum 

kuruluşlarının ihtiyaçlarını tespit etmekte ve teknoloji gibi farklı alanlarda desteklemektedir. , 

insan kaynakları, finansal destek, süreç tasarımı ve iyileştirme ve Gıda Bankalarını sürekli 

gıda bağışı bulma ve yetkinlik ve kapasiteyi artırma konusunda destekler. Dernek ayrıca fon 

sağlayarak ülke genelindeki sivil toplum kuruluşlarına kaynak sağlıyor. Derneğin iki ana 

projesi Gıdanı Savun ve Gıda Kamyonu isimli projelerdir. 

 

Gıdanı Savun, gıda kaybı ve israfını azaltmak, kapasite oluşturmak, finansman sağlamak ve 

işbirliği yapmak ve katılımcı karar alma süreçlerinde hükümet ve diğer ilgili kamu 

makamlarıyla daha iyi ortaklıklar kurmakla ilgilenen STK'ların iletişim ve savunuculuk 

becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Proje süresince STK temsilcileri, Kurumsal Firmalar ve 

HORECA'lar (otel, restoran, catering), kamu yerel yönetimleri ve devlet temsilcileri ile 

düzenlenecek taslak çalışmalar ve çalıştaylarda elde edilecek kazanımlarla bir savunuculuk 

araç seti hazırlanacaktır. Gıda atık yönetimi ve gıda bağışı ile ilgili yönetmeliklerde yer alan 

boşluk analizi çalışmaları ile karar vericilere sunulmak üzere bir öneri raporu da hazırlanacak. 

 

Gıda Kamyonu projesi, gıda bağışları toplama ve atık azaltma çabalarını desteklemek için 

Silikon Vadisi Toplum Vakfı'nın bir parçası olan eBay Vakfı'nın desteğiyle hayata geçirildi. 

HORECA (ev dışı tüketim – otel, restoran ve catering) firmalarında fazla olan gıda ürünleri 

takip edilmekte ve tır ile toplanmaktadır. Toplanan gıdalar, ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere 

yeterli lojistik imkanları olmayan gıda bankalarına ulaştırılıyor. Gıda kamyonu projesi 

kapsamında tedarik edilen tır ile 5 ayda 200'den fazla operasyon gerçekleştirilerek 750 bin 

Türk Lirasına denk gelen 150 ton gıda tasarrufu sağlandı. Bu süreçte geri kazanılan yiyecekler 

15 binden fazla haneye ve 60 bin ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor. (Gıda Kurtarma Derneği, 

2021). 

 

WWOOF Türkiye/TaTuTa 
 

Organik Çiftliklerde Dünya Çapında Fırsatlar, Türkiye platformu (WWOOF™ Türkiye, 

TaTuTa olarak bilinir), ziyaretçileri organik çiftçiler ve yetiştiricilerle tanıştırır ve 

sürdürülebilir bir uluslararası topluluk oluşturmaya yardımcı olmak için güvene dayalı 

kültürel ve eğitim deneyimlerini teşvik eder. Bunu yaparak ziyaretçilere organik tarım 

konusunda pratik beceriler kazandırması, kırsal alanlarda günlük yaşamı deneyimlemesi ve 

paylaşması, organik tarım ve sürdürülebilirlik konularında daha fazla farkındalık yaratması ve 

kültürel alışverişe katılması bekleniyor. 

 

WWOOF ayrıca ekolojik hareket içinde ağlar kurmayı, tarımsal ekolojik tarım hakkında 

derinlemesine bilgi sağlamayı, ekolojik yöntemlerin uygulanabilirliğini göstermeyi ve 

işbirliğini ve etik ekonomiyi teşvik etmeyi amaçlıyor. 

 

WWOOF Turkey/TaTuTa şu anda 74 aktif WWOOF Sunucusu listeliyor. Geçen yıl, Ev 

Sahiplerimiz kapılarını dünyanın her yerinden 137 WWOOF ziyaretçisine (WWOOFers) açtı.



96 
 

Buğday Derneği 
 

Buğday hareketi, 1990 yılından bu yana Bodrum çarşısında tam pirinç, zeytinyağı, adaçayı, 

kekik ve deniz tuzu satan Buğday's (Buğday) Vegetarian Cafe'de 2002 yılında resmen başladı. 

Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği. Buğday'ın Vejetaryen Cafe'si, yöresel ve mevsimlik, 

rafine edilmemiş yemeklerini zeytinyağı ve deniz tuzu kullanarak hazırlayan Başak 

Naturcafe'ye dönüşüyor. Aynı zamanda doğa ve ekolojik yaşam üzerine sergilerin merkezi ve 

bu alanlardaki yayınların bir kütüphanesi olarak kullanılmaktadır. 

 

Buğday, ekmek, tahıl, ekolojik sebze vb. ürünlerin üretimine doğrudan destek vererek çevre 

sirkülasyonunun genişlemesine ve bu tür üretimi teşvik etmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca 

sürdürülebilir üretim, organik tarım vb. konularda bilgi arayanların artmasının ardından 

Buğday Dergisi bültenini yayınladı. Bu dergi, organik tarım, sağlıklı beslenme, doğal 

iyileştirme yöntemleri, tüketim davranışları, çevre mimarisi gibi ekolojik yaşamın her 

alanında referans noktası olmuştur. 

 

Buğday Derneği, 11 yıldır ekolojik yaşam bilgilerinin yayılmasına öncülük eden yayınlar 

arasında yer alan Buğday Dergisi'nin ardından, Kasım 2009'dan bu yana Ekolojik Yaşam 

Rehberi'ni yayınlıyor. Üç ayda bir yayınlanan Ekolojik Yaşam Rehberi, doğa dostu yaşam 

hakkında ipuçları veriyor ve gündemin ekolojik konularını ele alarak yeryüzünde ayak izlerini 

hafifletmek isteyen herkese hitap ediyor. Her sayıda Doğal Tıp, Mevsimsel Tatlar, Bizden 

Biri ve Ay Takvimi gibi bölümler yer alıyor. Maydanoz sayfası için “ekolojik” olarak lanse 

edilen ürünler, uzmanlar tarafından test edilecek ve sonuçlar okuyucularla paylaşılacaktır. 

Gündem sayfalarında okuyucuların önerileri doğrultusunda permakültür, doğal doğum, 

vejetaryenlik, GDO gibi konular ele alınmaktadır. Git, Gör, Oku, Tıkla, Kayıt Ol gibi her 

sayıda yer alacak öneriler doğa dostu yaşam hakkında yeni fikirler veriyor. Buğday Ekolojik 

Yaşam Rehberi, Buğday Derneği üyelerine ve ilgi gruplarına dağıtılmaktadır. 
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BÖLÜM 8 

Daha Sürdürülebilir Bir Gıda Sektörüne Doğru: Belgelendirme 

İhtiyacı, Geri Bildirim ve SCOFI'nin Rolü 

Klaus G. Grunert, MAPP Centre, Aarhus University 

 

The Green Transition, the Food Sector and the Consumer 
 

Gıda sadece hayatta kalmak için gerekli değildir, aynı zamanda uzun zamandır yaşam 

kalitemizi, sağlığımızı ve yaşam beklentimizi etkilediği bilinmektedir. Daha yakın 

zamanlarda, çevre üzerinde büyük etkileri olduğu kabul edildi. Gıda üretiminin, küresel sera 

gazı emisyonlarının %30'unu ve tatlı su kullanımının %70'ini oluşturduğu tahmin 

edilmektedir (Willet vd., 2019). Gıda sektörü aynı zamanda dünya nüfusunun önemli bir 

kısmı için iş ve gelir sağlamaktadır. Gıda sektörü bu çok yönlü önemi nedeniyle her zaman 

toplumsal bir denetim altında kalmış ve sağlık, istihdam, ekonomik büyüme, kırsal kalkınma 

ve son zamanlarda sürdürülebilirlik gibi birçok politikanın amacı olmuştur. 

 

Gıda sektörünün gıda güvenliğini, güvenliğini ve beslenmesini sağlamaya yönelik talepleri 

uzun süredir ortalıkta dolaşmaktadır. Daha yakın zamanda, düşük çevresel etki, dayanıklılık 

ve adil, kapsayıcı ve etik olmakla birlikte ekonomik olarak uygulanabilir olma talepleriyle 

desteklenmiştir (örn., SAPEA, 2020). Bu çok boyutlu talepler dizisi, örneğin Avrupa 

Komisyonu'nun gelecekteki gıda sistemi için bir yol haritası olarak ortaya koyduğu Yeşil 

Anlaşma'da (EC, 2019) somutlaştırıldığı gibi, gıda sektöründe 'yeşil dönüşüm' çağrısına yol 

açmıştır. Yeşil Anlaşma, diğer şeylerin yanı sıra, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, 

biyolojik çeşitliliğin arttırılması ve kirliliğin azaltılması için çağrıda bulunuyor. 

 

Gıda sektörünün yeşil dönüşümü, sektördeki tüm aktörleri kapsamalıdır. Çiftçiler, gıda 

üreticileri, gıda hizmeti sağlayıcıları ve perakendeciler, makine ve malzeme tedarikçileri, 

finans kurumları, STK'lar ve tüm politika yapıcılar merkezi roller üstlenmelidirler. Bununla 

birlikte, tüketiciler de özel bir rol oynamaktadır. Tüketiciler, seçimleri ile piyasaya çıkan gıda 

ürünleri konusunda nihai yargıya varmaktadır (Grunert, 2011). Tüketiciler gıda sektöründeki 

geçiş süreçlerini hızlandırabilirler, tıpkı 1990'larda Danimarka gibi ülkelerde organik gıdaya 

yönelik tüketici talebinin çarpıcı biçimde artması durumunda olduğu gibi. Bu nedenle, gıda 

sektörünün yeşil geçişine yönelik her türlü plan ve politikanın, tüketicilerin gıdayla ilgili 

davranış kalıplarındaki değişiklikleri içermesi gerekir. Günümüzde tüketiciler sağlıkları için 

iyi olmayan gıdaları satın almakta, güçlü çevresel ayak izine sahip gıdaları satın almakta, etik 

açıdan sorunlu koşullarda üretilen gıdaları satın almakta ve gereğinden fazla gıdayı israf 

etmektedir. Gıda sektörünün yeşil geçişi, bu davranış kalıplarını değiştirmeyi amaçlayan 

hükümleri içermelidir. 

 

Tüketici davranışları üzerine çalışmış herkesin onaylayabileceği gibi, tüketici davranışını 

değiştirmek karmaşık ve zor bir iştir. Tüketiciler, kararlarında ne tamamen özerktir ne de 

tamamen dış güçler tarafından kontrol edilir. Bölüm 1'de gösterildiği gibi, tüketici kararları 

karmaşık bir faktörler ağı tarafından yönetilir. Bunların hepsi tamamıyla anlaşılmamıştır, 

ancak tüketici araştırmaları, hem tüketici seçimlerini anlamak hem de herhangi bir davranışa 

ilişkin anlayışımızı derinleştirmek için kullanılabilecek bir dizi araç ve teori sağlar. Tüketici 

araştırmaları uzun yıllardır toplumsal bir bakış açısından arzu edilen davranışları ortaya 

çıkarmak için pazarlama araçlarını kullanma işi olarak sosyal pazarlama bağlamında 

kullanılmaktadır, (Kotler ve Lee, 2008). 
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Tüketicilerin sürdürülebilir olmayan seçimler yapmasının nedenleri üzerine çok sayıda 

araştırma yapılmıştır (White, Harbib ve Hardisty, 2019). Sebepler genellikle üç grup faktörde 

gruplandırılır: Davranışı gerçekleştirme motivasyonuyla ilgili olanlar, tüketicilerin davranışı 

gerçekleştirme yeteneğine sahip olup olmadığıyla ilgili olanlar ve davranışın gerçekleştiği 

ortamın fırsat sağlayıp sağlamadığı ile ilgili olanlar (Ölander ve Thøgersen, 1995). 

Motivasyon eksikliği, insanların sürdürülebilirlik konusunda heyecanlanmadığı anlamına 

gelebilir, ancak aynı zamanda sürdürülebilirlik güdüsüne diğer güdülerin hakim olduğu 

anlamına da gelebilir. Yiyecek seçimi her zaman birden fazla güdü tarafından yönetilir ve 

sürdürülebilir alternatif, tadı olmadığı için, çok pahalı olduğu için veya bir tüketicinin yaşam 

tarzı, gıdaya daha dikkatli bir yaklaşımla uzlaştırması zor olan bir rahatlık ihtiyacını ima ettiği 

için satın alınmayabilir. Tüketiciler, örneğin çok uzaklardan ihraç edilen bir organik ürün ile 

yerel olarak üretilen ancak geleneksel bir ürün arasında karar verirken, daha az sürdürülebilir 

olandan daha fazlasını ayırt etme yeteneğinden yoksun olabilir veya sağlanan etiketlemeyi 

anlama ve kullanma yeteneğinden yoksun olabilir. Son olarak, tüketiciler, daha sürdürülebilir 

alternatifler basitçe mevcut olmadığında, sürdürülebilir seçimler yapma fırsatına bile sahip 

olmayabilirler. 

 

Sürdürülebilir tüketici tercihlerini teşvik etmeye çalışırken, sürdürülebilirlik kavramının kendi 

içinde çok boyutlu olması da bir zorluk olarak ortaya çıkmaktadır. Öyle ki, en etik üretim 

yöntemi ekonomik olarak uygun olmayabilir. Çevresel etkisi en az olan ürün en sağlıklısı 

olmayabilir. 

 

Gıda sektöründe yeşil dönüşümü hedefleyen herhangi bir politikanın tüketicileri içermesi 

gerekir. Tüketici tercihlerinin modelinde bir değişiklik olmadan yeşil geçiş olmayacaktır. 

Ancak burada tartışıldığı gibi, tüketici davranışını değiştirmek karmaşık bir iştir. Davranışsal 

değişim programının geliştirilmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak için bir araç olarak, 

Vermeir vd. (2020) tarafından önerilene benzer değişim modelleri geliştirilmiştir. Bazı 

modeller (örneğin, Sağlık Eylemi Yaklaşımı, Schwarzer ve Luszczynska, 2008) ek olarak yeni 

bir davranışı benimsemek ile bu davranışı sürdürmek ve onu günlük bir rutine dönüştürmek 

arasında ayrım yapar. Rutinleştirilmiş ve alışılmış davranış, tüketici davranışında yaygındır ve 

davranış değişikliği bağlamında özel zorluklar doğurur (White vd., 2019). 

 

Önceki bölümler, beş Avrupa ülkesinde gıda ile ilgili tüketici davranışlarını daha 

sürdürülebilir yollara doğru etkilemeye yönelik mevcut girişimlere genel bir bakış sunmuştur. 

Bunların gerçekten kalıcı davranış değişiklikleri sağlaması ne kadar olasıdır? 
 

Mevcut Girişimler ve Davranış Değişimi Potansiyeli 
Bu kitabın önceki bölümleri, beş Avrupa ülkesi için, tüketicilerin gıdayla ilgili davranışlarını 

değiştirmeyi amaçlayan halihazırda devam eden girişimlere ilişkin iyi bir genel bakış sağladı. 

Bu genel bakış, bu tür girişimlerin yer aldığı bir dizi ana alanı gösterdi. 

  

Genel olarak tüketiciye yönelik girişimler, sağlıklı beslenmeyi ilerletmeyi veya gıda israfını 

azaltmayı amaçlıyordu. Düşük çevresel etkiye sahip seçenekleri veya etik hususlara dayalı 

seçimleri ilerletmeyi amaçlayan çok daha az sayıda girişim mevcuttur. 

 

Bunun bir kısmı tarih süreçten kaynaklanmaktadır. Sağlıklı beslenme, onlarca yıldır bir 

politika hedefi olmuştur ve bir çok ülke uzun yıllardır bunu teşvik etmeye çalışan girişimlerde 

bulunmuştur. Bunun örnekleri, beslenme kılavuzlarının benimsenmesi ve tanıtılması ve 

beslenme etiketleme şemalarının geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Sürdürülebilirliğin diğer 

yönleri, gıda politikasıyla ilgili olarak çok daha yenidir ve gıda seçimlerinin çevresel 
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etkilerine ilişkin farkındalığın gelişmesi daha yavaş olmuştur. Ek olarak, çevresel açıdan 

sürdürülebilir bir gıda ürününün ne olduğuna ilişkin kriterler daha az nettir. Sürdürülebilir 

gıda seçimi için ulusal olarak benimsenen ve tanıtılan herhangi bir yönergeye henüz sahip 

değiliz ve eko-etiketleme konusundaki düşünceler henüz başlangıç aşamasındadır. Farklı gıda 

türlerinin çevresel etkisi insanlar için sezgisel olarak net değildir ve bilgilerin günlük karar 

alma süreçlerine uyarlanmış bir şekilde paylaşılması karmaşık ve zordur. 

 

Gıda atıklarının sürdürülebilirliğin diğer yönlerinden daha fazla ilgi görmesi, kısmen kolayca 

iletilebilir bir amacın olması ve bunun öneminin iletilmesinin de kolay olması ile ilgili 

olabilir.  

 

Kullanılan davranış değişikliği araçları açısından, baskın araç bilgi sağlanmasıdır. Bu, bilgi 

aktarımı kampanyalar, çevrimiçi platformlar, eğitim ve etiketleme gibi birçok biçimde 

olabilir. Gıda israfını azaltmaya yönelik girişimlerde, fiyat indirimleri ve fazla gıdanın 

sahipleri ile potansiyel kullanıcılar arasındaki temasın kolaylaştırıldığı ağ kolaylaştırma 

kullanılan diğer araçlardır. Daha sağlıklı bir beslenme profiline yönelik ürün 

reformülasyonunu ilerletmeye çalışan girişimler de mevcuttur. 

 

Davranış değişikliği modelleri açısından bakıldığında, gıda ile ilgili davranışları daha 

sürdürülebilir seçimler ve davranışlara doğru değiştirmeyi amaçlayan girişimlerin çoğu, 

kısmen motivasyonu artırmaya, kısmen de davranışsal niyetlerin oluşumuna yönelik bilgiler 

sağlar. Motivasyonu yükseltmek genellikle mevcut davranışın olumsuz sonuçlarına ve 

davranıştaki değişikliklerin olumlu sonuçlarına işaret edilerek yapılır. En yaygın araçlar 

bilgilendirme kampanyaları ve eğitimdir. Niyetlerin oluşumu, alternatif hareket tarzlarına 

işaret edilerek desteklenir. Bu, beslenme ve eko-etiketleme, gıda israfını azaltmak için somut 

tavsiyeler, çevresel etkiyi dikkate alan beslenme yönergeleri ve aksi takdirde israf edilen 

gıdaların yeniden kullanımı için gıda bankaları gibi çeşitli konuları içerir. 

 

Tutumlar, niyetler ve davranışlar arasındaki boşluklar gıda alanında da geniş çapta 

belgelenmiş olmasına rağmen, niyetleri eyleme dönüştürmeye çok daha az dikkat edilmektedir 

(Vermeir ve Verbeke, 2006). Yukarıda tartışılan olası çelişen güdüler veya alternatif eylem 

biçimlerinin eksikliğine ek olarak, gıda alanındaki niyetleri eylemlere dönüştürmedeki 

zorlukların ana nedeni, gıda ile ilgili birçok kararın rutin veya alışılmış olmasıdır. Alışılmış 

davranışı değiştirmek, var olan bir alışkanlığı kırmayı, yeni bir davranışı benimsemeyi ve 

ardından bu yeni davranışı alışkanlık haline getirmeyi içerir (Verplanken ve Wood, 2006). 

Başka bir deyişle, normalde çok fazla müzakere ile yapılmayan kararların, yeni bir alışma 

süreci başlamadan önce, davranışın değişeceği şekilde, müzakere ve düşünmeyi teşvik ederek, 

alışılmış davranış alanından kaldırılması gerekir. Dürtme tipi müdahaleler bazı alanlarda 

popüler hale gelmiştir çünkü seçim ortamında, insanların yaptığı seçimleri etkileyen ve 

mutlaka değişime dair farkındalık yaratmadan yapılan değişikliklerdir (Thaler ve Sunstein, 

2008).  

  

Davranışın sadece bilinçaltı süreçlere başvurarak değiştirilebileceği vaadini söz konusudur. 

Böylece rasyonel olmayan bir karar vericinin karar vermenin acı verici sürecinden kaçındığı 

düşünülebilir. Ancak dürtme müdahalelerinin, kısa vadeli davranışsal sonuçlarla sonuçlansalar 

bile kanıtlarını göremedik. Zira, gerçekten de alışkanlık haline getirilmiş davranışlarda uzun 

vadeli değişikliklere neden olabilir. Bildiğimiz kadarıyla, bilinçaltını işlemenin yalnızca bir 

parçası olduğu daha geniş bir değişim stratejisine dahil olmadıkça, dürtme tipi müdahalelerin 

kalıcı davranış değişikliği getirmesi olası değildir (Grunert ve Reisch, 2021). 

Alışkanlık oluşumu üzerine yapılan araştırmalar, alışkanlıkların oluşumunda istikrarlı 

ortamların rolünü vurgulamıştır. Alışkanlıklar, davranışın meydana geldiği ortam 
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değişmediğinde en iyi şekilde gelişir. Bunu tersine çevirmek, ortamlar değiştiğinde 

alışkanlıkları kırma şansının daha yüksek olduğu anlamına gelir. COVID-19 salgını, 

hareketliliği kısıtlayarak, bir araya gelmeyi sınırlayarak, çocukları eve göndererek ve 

restoranları kapatarak birçok insan için gıda ile ilgili davranışların gerçekleştiği ortamı 

değiştiren yıkıcı bir olay oldu. Son araştırmalar, gıdayla ilgili davranışların pandemi sırasında 

bile oldukça esnek olmasına rağmen, birçok insanın değiştiğini bildirdiğini ve bu 

değişikliklerin bazılarının hem sağlık hem de çevresel konulara daha fazla dikkat dahil olmak 

üzere daha dikkatli gıda seçimlerine doğru olduğunu gösteriyor (Grunert vd., 2021a, b). 

İnsanların pandemi ile nasıl başa çıktıklarından öğrenilenlerin, pandemi sonrası dönemde gıda 

alanında davranış değişikliği yaratmaya yönelik etkileri ve genel olarak, örneğin seçim 

ortamında değişiklikler yaparak davranış değişikliği yaratma potansiyeli açısından 

incelenmesi gerekir. perakende ve yemek hizmeti formatlarındaki değişiklikler nedeniyle, 

daha fazla dikkat edilmesi gereken bir şeydir. 

 

Dokümantasyon ve Geri Bildirim İhtiyacı 
Çoğu tüketici, zaman içinde hangi gıdaların daha fazla ve hangilerinin daha az sağlıklı olduğu 

hakkında temel fikirler geliştirmiştir. Bu, gıda ile ilgili karar verirken, çoğu zaman başka 

düşünceler geçerli olsa bile, sağlığı dikkate almalarını sağlar. Ayrıca, sağlık doğrudan kişisel 

hissiyat ile ilgilidir ve bu nedenle, bu güdü diğer daha kısa vadeli güdülerle rekabet etse bile, 

insanlar normalde sağlıklı bir yaşam sürmeye güdülenirler. Sürdürülebilirlik daha karmaşık 

bir yapıdır. İnsanlar sadece şimdi hangi gıdaların daha fazla ve hangilerinin daha az 

sürdürülebilir olduğu hakkında bazı fikirler geliştiriyor ve hem bilgi eksikliği hem de 

sürdürülebilirliğin farklı boyutları arasındaki potansiyel değiş tokuşlar nedeniyle önemli bir 

belirsizlik hakim. 

 

Gıda ürünlerinin eko-etiketlenmesi, tüketicileri sürdürülebilir seçimler yapma konusunda 

güçlendirmek için önemli bir araç olarak savunulmuştur (Thøgersen, 2002) ve 

sürdürülebilirliğin çok boyutluluğu ile ilgili sorunların üstesinden gelmek için meta-etiketler 

önerilmiştir (Torma & Thøgersen, 2021). Yaygın olarak kullanılabilir hale geldiğinde ve 

bunları güvenilir ve anlaşılır bir şekilde uygulamak mümkünse, tüketiciler ürün düzeyindeki 

kararlarına sürdürülebilirliği dahil etme araçlarına sahip olacaklardır. 

 

Bununla birlikte, bir dizi sağlıklı gıda seçiminin mutlaka sağlıklı bir diyete eklenmesi 

gerekmediği gibi, bazı sürdürülebilir gıda seçimleri de mutlaka sürdürülebilir bir yaşam 

tarzına katkıda bulunmayacaktır. Bir kişinin gıdayla ilgili davranışlarındaki sürdürülebilirlik 

derecesini haritalamak için kullanılabilecek daha kapsamlı bir ölçme aracı ortaya konursa, 

kişilerin gıda ile ilgili yaşamları daha sürdürülebilir hale geleceek ve bu tip bir ölçüm 

sürdürülebilir gıda tüketimine geçişe yardımcı olacaktır.  

 

SCOFI bu tip bir ölçme aracı olarak kullanılabilir. SCOFI, kendi kendine bildirilen davranış 

ölçütlerinin tüm sınırlamaları ile kuşatılmış olsa da, hala bir çok durumu kapsayan nispeten 

basit bir ölçüm sağlamaktadır. Sürdürülebilirliğin çok boyutlu karmaşıklığı nedeniyle bu 

ölçme aracı, tüketici gruplarının sürdürülebilirlik derecesinin haritasını çıkarmak için 

kullanılabilir ve aynı zamanda hedefleri formüle etmek ve tüketicilere geri bildirim sağlamak 

için de kullanılabilir. 

 

Yukarıda belirtildiği gibi, bir kerelik davranış değişikliğini, yeni davranışın yeni normal 

haline geldiği bir süreç takip etmelidir. Orijinal değişikliğe neden olan motivasyon zamanla 

kaybolabilir. Sağlıklılık, çevresel etki ve etik üretim, gıdanın güvenilir özellikleridir, yani 

tüketicilerin göremediği, tadamadığı, hissedemediği veya koklayamadığı ve dolayısıyla 

yalnızca bilgiye bağlı olan özelliklerdir (Grunert, 2005). Bu nedenle, gıdayla ilgili hiçbir 
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olumlu deneyim, yapılan seçimler için pekiştirici sağlayamaz. Foxall (1992), tüketici 

davranışındaki davranış kalıplarının zaman içindeki gelişimini analiz ederken, bilişsel işleme 

unsurlarını edimsel koşullandırma ilkelerinden esinlenen bir modele dahil etmeye çalışan 

Davranışsal Perspektif Modelini geliştirmiştir. Bu model, davranışların pekiştirilmesiyle 

sonuçlanan hedonik ve faydacı doyumlara ek olarak bilgisel doyum içerir. 

 

Geribildirim, bir bilgisel tatmin biçimi olabilir. Geri bildirim, sağlıklı beslenme (Pedersen, 

Grønhøj ve Thøgersen, 2016) ve diğer sağlık davranışları (DiClimente vd., 2001) ve enerji 

tüketimi gibi sürdürülebilir davranışlar (Chatzigeorgiou ve Andreou, 2021) dahil olmak üzere 

birçok alanda davranış değişikliği girişimlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Geri 

bildirimin davranış değişikliğine katkıda bulunabileceği de yaygın olarak kabul edilmektedir. 

Geri bildirimin kişisel, gruba özgü veya nüfus düzeyinde olmasına bağlı olarak farklı geri 

bildirim biçimleri ayırt edilebilir. SCOFI, tüketicilere geri bildirim sağlamak ve böylece 

sürdürülebilir seçimler için motivasyonu yüksek tutmaya katkıda bulunabilecek bir bilgi 

kaynağı sağlamak için kullanılabilir. 

 

Geri bildirim, davranış değişikliği müdahalelerinde yaygın olarak kullanılan başka bir araç 

olan hedef belirleme ile yakından ilişkilidir (Coşkun, Zimmerman ve Erbug, 2015; Cullen, 

Baranowski ve Smith, 2001). İnsanlar, parçası oldukları nüfusun veya grubun davranışlarının 

belgelenmesine, kendi davranışlarına veya her ikisinin bir kombinasyonuna yanıt olarak 

hedefler formüle edebilirler. Geri bildirim, bilgilendirici bir ödül olarak hedefe ulaşma 

hakkındaki bilgileri içerebilir. Tüketiciler, SOFI boyutları açısından hedefler formüle edebilir 

ve kendi ilerlemelerini izleyebilir. 

 

Heterojenliği hesaba katmak 
Önceki bölümlerde, SCOFI'nin beş farklı ülkede uygulanmasından bazı sonuçlar sağladık. 

Örneklem küçüklüğü ve önceki bölümlerde bahsedilen bazı ek nedenlerden ötürü verilerin 

toplandığı ülkeyi temsilinde sorunlar olsa da, elde edilen sonuçlar farklı tüketici gruplarını 

karşılaştırmak için kullanılabilir. Bu bize ölçme aracının hassasiyetinin bir göstergesini verir 

ve aynı zamanda gıda ile ilgili sürdürülebilir davranışlar söz konusu olduğunda şu anda 

mevcut olan heterojenliği gösterir. 

 

Elde edilen bazı sonuçlar şaşırtıcı değildir ve literatürle de uyumludur. Kadınlar genellikle 

erkeklerden daha sürdürülebilir davranışlar gösterir, bu da gıda ve sürdürülebilirlik ile ilgili 

gruplama çalışmaları ile uyumludur (Gazdecki vd., 2021 ve Verain vd., 2012'nin 

incelemelerine bakınız). Daha yüksek gelire sahip kişiler, daha düşük gelirli kişilere göre daha 

yüksek puanlara sahiptir - ayrıca bu, gelir ve çevresel kaygı arasındaki ilişkinin aslında 

doğrusal olmadığı iddia edilmesine rağmen, önceki literatürle uyumludur (Park, Choi ve Kim, 

2011). Diğer bazı sonuçlar ise daha şaşırtıcı. Kırsal alanlardaki insanlar genellikle SCOFI'de 

kentsel alanlardaki insanlardan daha yüksek puan alır. Daha kırsal alanlardaki insanların 

doğaya daha yakın olmaları beklenebilirken, daha önceki araştırmalar, örneğin organik gıda 

satın alma söz konusu olduğunda, bazı gıda seçenekleri konusunda daha muhafazakar 

olduklarını da göstermiştir. Gazdecki vd. (2021), kentsel tüketicilerin daha yüksek düzeyde 

çevresel kaygı sergilediklerini, ancak kırsal alanlardaki insanların sürdürülebilir davranışlar 

sergileme olasılığının daha yüksek olduğunu öne sürüyor. Ayrıca, bazı ülkelerde bebek 

patlaması kuşağı, genç kuşaktan daha yüksek puanlara sahipti. Önceki araştırmalar, yaş ve 

çevresel kaygı ile sürdürülebilir davranışlar arasındaki ilişkinin belirsiz olduğu sonucuna 

varmıştı. 

 

Pazarlamada, segmentasyon bir pazardaki heterojenlikle başa çıkma aracıdır ve sosyal 
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pazarlama, insanların davranışlarını değiştirme girişimleri söz konusu olduğunda bu aracı 

erkenden uyarlamaya başlamıştır. Bununla birlikte, segmente özgü yaklaşımları kullanma 

işini, gıda ile ilgili davranışları bir politika perspektifinden etkilemek için birçok erken 

yaklaşımın tipik özelliği olan geniş bilgi kampanyası yaklaşımıyla uzlaştırmak zordur. 

Segmentasyon teknikleri kullanıldığında ise örneğin demografik kriterlere dayalı önsel bir 

segmentasyon kullanmak gibi nispeten basit bir durum orataya çıkmaktadır (Kazbare, van 

Trijp ve Eskildsen, 2010). Bu, demografik değişkenlerin çoğunlukla segmentleri profillemek 

için kullanıldığı, ancak bir segmentasyon temeli olarak kullanılmadığı akademideki 

sürdürülebilir gıda davranışlarına yönelik segmentasyon çalışmaları ile uyuşmaz (Verain vd., 

2012). Tüketici grupları arasındaki farklılıkları bulmak, bu farklılıkların neden var olduğu 

veya davranış değişikliği için hangi farklı yaklaşımların gerekli olduğu hakkında hiçbir şey 

söylemez. Cinsiyet, yaş, gelir ve ikamet yeri gibi demografik faktörler nadiren tüketici 

davranışı ile doğrudan nedensel olarak ilişkilidir. Öte yandan ancak öğrenme ile yaş, davranış 

ile ikamet yeri ve yetenek ile gelir gibi diğer faktörlerle birlikte bir şeyler ifade edebilirler. 

Segmentlerin demografik profile iletişim yoluyla bu segmentlere ulaşmak için yararlıdır. 

Bununla birlikte, segmentasyon tabanının kendisi, ideal olarak ilgilendiğimiz davranışlarla 

nedensel olarak ilişkili değişkenlerden oluşmalıdır. 

 

Ancak bulgular, farklı tüketici gruplarının farklı yaklaşımlar gerektirebileceğini ve davranış 

değişikliği için müdahaleler tasarlamanın farklı hedef gruplara uyarlamalar gerektireceğini 

gösteriyor. Bu tür hedef gruplar, SCOFI boyutlarının kendi değerlerine dayalı olarak 

tanımlanabilir. Bu tür davranışsal bölümlemenin daha sonra, bulunan farklılıkların nedenine 

ilişkin araştırmaya dayalı içgörülerle tamamlanması gerekir. Alternatif olarak, segmentasyon, 

biyosferik değerlerin onaylanması, çevresel kaygı ve diğer sosyo-bilişsel değişkenler gibi 

sürdürülebilir davranışlarla nedensel olarak ilişkili olduğu bilinen değişkenlerin ölçümlerine 

dayanabilir. 

 

Sonuç 
 

Gıda ile ilgili davranış kalıplarındaki değişikliklerin, gıda sektöründe yeşil bir geçişi 

hedefleyen herhangi bir stratejinin ayrılmaz bir parçası olması gerekir. Yine de daha 

sürdürülebilir gıda seçimlerini teşvik etmek zor bir iştir. Zorluğun bir kısmı, 

sürdürülebilirliğin karmaşık, çok boyutlu ve soyut bir kavram olması, iletilmesi zor ve 

kolaylığın her zaman karar verme için somut önerilere dönüşmemesidir. Zorluğun diğer kısmı, 

rutin ve alışılmış olan davranışları değiştirmeye çalışırken yaşanan sorunlarla ilgilidir. 

Çoğunlukla bilgi sağlamaya dayalı olarak daha sağlıklı seçimlere yönelik tüketici davranışını 

etkilemeye yönelik uzun süredir devam eden girişimler, kişinin karşılaştığı zorlukları 

göstermektedir. Gıda alanında gelecekteki davranış değişikliği girişimleri kanıta dayalı olmalı 

ve tüketici davranışının karmaşıklığının anlaşılmasına dayanmalıdır. SCOFI endeksi bu 

bağlamda ikili bir rol oynayabilir. Birincisi, sürdürülebilir gıda davranışlarının mevcut 

seviyelerindeki farklılıkları haritalamak için kullanılabilir ve böylece davranışsal değişim 

programları geliştirmeye yönelik segmentlere uyarlanmış bir yaklaşım için zemin 

hazırlayabilir. İkincisi, tüketiciler için dokümantasyon ve geri bildirim sağlayabilir, öyle ki 

tüketiciler kendi davranışları için hedefler formüle edebilir ve elde edilen değişiklikler 

hakkında geri bildirim alabilir. 
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BÖLÜM 9 

Davranış Değişikliği ve Dönüştürücü Öğrenme: Daha 

Sürdürülebilir Yaşamın Yolları 

Marilyn Mehlmann, Annika Piirimets, Vera Wechner; Legacy17 

 

Giriş 
 

Bu bölüm, daha sürdürülebilir gıda tüketimi alışkanlıklarına geçişi desteklemek amacıyla, 

önceki bölümlerde açıklanan bulguların etkileşimli bir yaşam tarzı değiştirme programına 

dönüştürülmesini sağlayan deneyim, araştırma ve düşüncenin bir sentezini temsil etmektedir. 

 

Genel olarak, her bireyde ve aslında topluluklarda yaşam tarzının nasıl geliştiğine dair genel 

bir bakışla başlar. Alışkanlık değiştirme sürecinin anlaşılması yoluyla dönüştürücü öğrenme 

kavramından kademeli olarak daralan bir odakla, bir davranış değiştirme programı tasarlamak 

için pratik kılavuzların yoğun bir özeti ile devam eder ve dönüştürücü öğrenme ile sona erer.  

 

Bir Yaşam Tarzının Oluşturulması 
 

Ebeveynler, rahipler ve öğretmenler tarafından neredeyse otomatik olarak nesilden nesile 

aktarılan ve nadiren sorgulanan Avrupa yaşam tarzları, geçtiğimiz yüzyılda giderek daha 

akışkan hale geldi. Önceleri, büyük ölçüde kökenler (coğrafya, cinsiyet ve sosyal konum) 

tarafından belirlenen yaşam tarzı, bugün de moda tarafından belirlenmaktedir. Bu belirlemeyi 

bazen köken yerine doğum yılı (X Kuşağı, vb.) ile yansıtılır bazen de kentsel ve kırsal 

kültürler arasında (Zonis, 2009), sosyal sınıflar arasında (hala) ve bir dereceye kadar 

profesyonel kategoriler arasında değişkenlikler gösterebilir. 

 

Son beş ya da altmış yılda yemek kültürü o kadar kökten değişti ki, atalarımız diyetlerimizi 

tanımakta zorlanırlardı. Örneğin, pizza veya suşi gibi bazı yöresel yemekler her yerde bulunur 

hale geldi. Taze meyve ve sebzeler yıl boyunca mevcut hale geldi. Bazı yiyecekler, örneğin 

tavuk, inanılmaz derecede ucuzladı. Belki de en büyük değişiklik ise, evde yemek pişirmekten 

dışarıda yemek yemeye veya önceden işlenmiş gıdaları satın almaya geçiştir. 

 

Değişiklikler, ilk olarak orta sınıf kadınların işgücü piyasasına girmesiyle teşvik edilen 

kolaylık tarafından yönlendirildi. İkinci bir değişim dalgası 'moda' tarafından yönlendirildi. 

"Biz böyle yiyoruz" olarak özetlenebilecek kültürel temel de bu değişimde etken oldu. 

 

Her iki dalga da devam ediyor, öncelikle büyük ölçekli endüstriyel gıda ürünlerini teşvik 

ediyor. Bu tür propagandaların, taze ürünler satın alıp evde yemek pişirmeye yönelik 

teşviklerden daha güçlü olduğu kanıtlandı. Sonuç ise, her zamankinden daha fazla 

sürdürülemez ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarına doğru bir eğilimdir (Drewnowski ve 

Popkin, 1997).
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Yaşam Tarzı Bağlamında Dönüştürücü Öğrenme 
 

Bir Yaşam Tarzının Şekillenmesi 

 
Yukarıda bahsedildiği gibi, piyasa analistleri yaşam tarzlarını doğum yılına veya sosyo-

ekonomik duruma göre sınıflandırır. Bu tür tüm sınıflandırmalar, yaşam tarzı 'seçimlerinin' 

aslında pek de zor seçimler olmadığı, ancak dış güçlerin sonuçları olduğu varsayımı üzerine 

kuruludur. Bu varsayım, ürün pazarlamasından genel ve özel 'dürtme'ye kadar birçok davranış 

değişikliği kampanyasının temelidir. Aksine, diğer kampanyalar, daha fazla ve daha iyi 

bilginin bilinçli yaşam tarzı değişikliklerine yol açacağı basit görüşüne dayanmaktadır. 

 

Araştırmalarda çokça ifade edildiği gibi (örneğin, Bujold vd., 2020; Timlin vd., 2020), her iki 

yaklaşım da daha sürdürülebilir yaşam tarzlarına gerekli geçişi sağlamamaktadır. Tam tersi: 

yaşam tarzları, özellikle yemek kültürüyle ilgili olarak, daha az sürdürülebilirlik ve 

dayanıklılık yönünde değişmektedir (Drewnowski ve Popkin, 1997). Bu değişimin 

arkasındaki ana faktörler, büyük ölçüde iş odaklı, algılanan rahatlık ve sosyal normlara hitap 

etmektedir. 

 

Dönüştürücü Öğrenme İçin Koşullar Yaratmak 
Bilinçli yaşam tarzı seçimleri, bireyi güçlendirmenin bir işlevidir. Güçsüz olduğuna inanan bir 

kişi, bir seçim eksiklikleri yaşar. Etkili bir yaşam tarzı değişikliği programı sunmak, bu 

nedenle, anlamlı eylemlerde bulunmak için kendi güçlerine olan inançlarını yaratmak veya 

güçlendirmek üzerinden hedef kitleyi güçlendirme yeteneğine bağlıdır (Benaim vd., 2015; 

Mehlmann vd., 2010; Oppe vd., 2018). 

 

Adımlar, Eşikler ve Dönüşüm 

 
'Değişim planladığınız bir şey değildir. Bu, hayal kırıklığı ve umut arasında makul bir denge 

olduğu zaman olan bir şeydir.' - Warren Ziegler 

 

Başarılı bir yaşam tarzı değişikliği programı sorunlu hikayeler aracılığıyla hayal kırıklığını 

körükleme ve eylem potansiyeli hikayelerle bunu dengeleme arasında bir denge kurmaya 

çalışır. 

 

Her ikisinin de gerekli olduğu söylenebilir. Negatif hikayeler, izleyicinin kendi algıladığı 

eylem kapsamına göre ayarlanmalıdır. Uygulamada bu, sıklıkla, her kişinin işbirlikçi bir 

bağlamda kendi dengesini bulabilmesi için değişen eylemler önermek anlamına gelir (Chew, 

2020; Gambrell, 2016). 

 

'Değişim, konfor bölgesinin ucunda gerçekleşir.' - Danaan Parry 

 

'Konfor alanımızın' merkezinde hiçbir hayal kırıklığı ve dolayısıyla değişim için hiçbir teşvik 

yoktur. Ancak, örneğin gıdamızın üretilme biçimlerinden kaynaklanan toprak kaybının hayatı 

tehdit eden tüm sonuçlarıyla karşı karşıya kalarak çok fazla dışarı atılırsak bu sefer de inkar 

etme eğilimine gireriz. 

 

Eleştirel Düşünmenin Rolü 

 
Dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma için herhangi bir öğrenmenin önemli bir yönüdür 

(UNESCO, 2021). Genellikle büyük hayal gücü eylemleri, duygular, sezgi ve amaç veya 
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değerlerin netliği tarafından teşvik edilen vizyonlarda artış gösterir. Yine de sırayla 

öğrenmenin temellendirilmesi ve davranışı ve toplumu etkilemesi için, doğruyu yanlıştan 

veya basitçe bilinmeyenden ayırt edebilen eleştirel düşünmeye de ihtiyacı vardır (Biester ve 

Mehlmann, 2020). 

 

Davranış Değişimi Sürecini Anlamak 
 

Çoğu eğitim programı ve bilgilendirme kampanyaları doğrusal, zihin odaklı bir model üzerine 

kuruludur: 

 

 
Bu, gerçekte olana tam uygun olmayan bir modeldir. Örneğin şeker tüketmenin riskleri 

hakkında eğitiyor ve bilgilendiriyoruz. Bilimsel model gerçeğin tam olarak yansıtsaydı, bugün 

dünyada rafine şekere çok az talep olurdu. 

 

Pratikte, doğrusal modelin neredeyse tam tersi doğru gibi görünüyor. Her birimiz her gün 

devasa belki de özümseyebileceğimizin yüzbinlerce katı miktarda bilgi bombardımanına 

tutuluyoruz, Bir şekilde, her birimiz neyi duyacağımıza ve neyi etkinleştireceğimize karar 

veririz; ve eğitimden edinilen bilgiler, önceden işlenmiş, genellikle bağımlılık yapan 

yiyeceklerin daha baştan çıkarıcı ve daha iyi finanse edilen reklamlarıyla kolayca dengelenir. 

 

Spiral İlişki 
 

Davranış değiştirme sürecini anlamanın bir yolu, bilgi ve eylemi dairesel veya sarmal bir ilişki 

içinde olan iki unsur olarak görmektir (Benaim vd., 2015). Üçüncü ana unsur, karşılıklı bir 

ilişkide bilgi alımını etkileyen dikkat veya özendir: 

 
o Önem verdiğimiz şeyler hakkında bilgi alırız. Evde kompostlaştırmayı araştırmaya karar 

veren biri, daha önce 'görünmez' olan yöntemler ve ekipmanlar hakkında bilgi görmeye 
başlayacaktır. 

o Kendi eylemlerimizle etkileyebileceğimize inandığımız şeyleri önemseriz. Tersine, bir 
şeyi etkileme konusunda güçsüz olduğumuza inanırsak, onunla ilgili bilgileri gözden 
geçiririz. 

 

Uzun vadeli davranış değişikliği veya alışılmış davranış değişikliği, bu nedenle, en etkili 

görünümünde, eleştirel düşünme ve dönüştürücü öğrenme üzerine inşa edilen güçlendirme ile 

yakından bağlantılıdır (bu bölümün kapanış bölümüne bakınız). 
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Bir Süreç ve Bir Koşul 
Bir Avrupa araştırmacıları ve uygulayıcıları toplantısı (Stockholm, 1996; İsveç Çevre Koruma 

Ajansı'na iç rapor) yetkilendirmenin hem bir koşul hem de bir süreç olduğunu kaydetti. 

 

Koşul, 'kurban'dan (tamamen edilgen) 'aracı'ya kadar bir ölçek olarak tanımlanır. Genel ve 

özel olmak üzere iki yönü söz konusudur. Bir kişi genel olarak yüksek düzeyde 

yetkilendirilmiş olabilir, ancak örneğin iklim değişikliği ile ilgili olarak yetkisiz bırakılmış 

olabilir veya genel olarak yetkisiz olabilir, ancak örneğin ailenin yeme alışkanlıklarını 

yönetmeye ilişkin olarak yetkilendirilmiş olabilir. 

 

Süreç de iki yönlüdür. Bir yandan, merkezi ve temel süreç zaman içinde her insanın içinde 

meydana gelen, içsel bir olgudur. Öte yandan, davranış değişikliği kampanyaları gibi dış 

süreçler, iç süreci teşvik edebilir veya engelleyebilir. 

 

Dış etki sürecinin bir parçası olarak uzun vadeli davranış ve yaşam tarzı değişikliği getirmeyi 

amaçlayan herhangi bir program, aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi stratejiye sahiptir. 

Örneğin; bilgilendirme, eğitme, koçluk, kanışmanlık ve dürtme gibi.  

 

Her durumda, programın başarısı birkaç önemli faktöre bağlı olacaktır (Mehlmann ve 

Pometun, 2013): 

 

o Net bir odak veya hırs: istenen davranış nedir ve neden istenir? 
o Sevecen ve saygılı bir tutum: program davet eder, yargılamaz. 
o Geribildirim: katılımcıların eylemlerinin etkilerini görmelerini ve bağlamsallaştırmalarını 

sağlar 
o Süreklilik ile birlikte artan değişim olanakları: mesaj/destek, öngörülebilir bir ritimle 

günler veya haftalar yerine aylar boyunca iletilir 
o Topluluk: katılımcıların kendilerini bir hareketin parçası olarak görmeleri sağlanır 
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o Meşruiyet: İstenilen davranışın, katılımcılar tarafından saygı duyulan kişi ve kurumlar 
tarafından desteklenmesi 

 

Genel olarak, bir 'dürtme' programı bu kriterleri karşılamaz. Anlık olmaktan öte bir başarı 

için, ya ‘ödüller’ ya da ‘cezalar’ ile pekiştirilmesi gerekir. 

 

İnsan ve Gezegen Arasında Bir Köprü: Yaşanılan Yer 

 
'Bireysel ve kolektif sorumluluk' tartışması, bireysel düzeydeki 'doğaya karşı yetiştirme' 

tartışmasını hatırlatıyor. Tek makul cevap, her ikisinin de önemli olduğu, aralarındaki 

dokumanın daha da önemli olduğudur. 

 

Olası bir sonuç, kişi odaklı bir davranış değişikliği kampanyasının tam olarak etkili olabilmesi 

için kolektifin de katılımını sağlaması gerektiğidir (Chew, 2020). Potansiyel olarak güçlü bir 

bağlantı faktörü ise yaşanılan yerdir. Bireyler kendi yaşam ortamlarında (mahalleler, 

topluluklar) hem zorluklar hem de faydalar gördüklerinde, kendi yeni alışkanlıklarına devam 

etme olasılıkları daha yüksektir. Yerel kolektif aktörler, örneğin bir yerel otorite veya işletme, 

bireylerin kendi hayatlarında uzun vadeli değişiklikler yapma istekliliğini 

deneyimlediklerinde, geri dönüşüm fırsatları gibi destek mekanizmalarını devreye sokmak 

için giderek daha fazla motive olurlar. 

 

Bu türden bir sürecin bir başka yönü, yeni alışkanlıkların birkaç kişiden birçok kişiye bilinçli 

olarak yayılmasıdır. Sosyal yayılma teorileri, yerinde etkili bir şekilde yayılan ve yeni 

normlara yol açan kampanyaların tasarlanmasına izin verir (Rogers, 2003; AtKisson, 1996).
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Lifestyle Components 
 

Awareness 

of lifestyle 
elements 

General Food-related 

examples 

Interventions: 

Their nature 

Interventions: 

Their focus 

Conscious, 

transformative 

Crisis 

perception leads 

to search for 

radical solutions 

Shift in quality 

perception e.g. 

including 

organic, Fair 

Trade, CSA 

Social/societal 

programmes for 

behaviour 

change open for 

changes beyond 
the specific 

Person 

Conscious, 

(incre)mental 

Repair/re-use 

dwindle; 

recycling 

normalised, 

relies on 

voluntary use 

Many 'try' 

vegetarian food, 

increase 

vegetable intake 

Social/societal 

programmes for 

specific 

behaviour 

change 

Person, place 

Unreflected Shifting work- 

life patterns 

lead e.g. to 

normalisation of 
commuting 

Italian food 

(spaghetti, 

pizza) added to 

'normal' N 
European diets 

Advertising 

focused on 

social norms 

Person 

Unconscious, 

external 

influence 

Increasing 

reliance on out- 

of-household 

production, e.g. 

pre-processed 

food 

Frozen fish 

fingers and 

frozen chips 

Advertising 

focused on 

convenience 

Person 

Unconscious 

culture 

(baseline) 

This is the way 

it's done in my 

country, ethnic 

group, social 

group... Other 

identifiers 

Fish on Fridays 

and chips with 

everything 

- Place 

 
Davranış Değiştirme Programının Tasarım Öğeleri 

 

Bu özet, özellikle Mehlmann ve Pometun (2013) başta olmak üzere referanslarda belgelenen 

veya bahsedilen çalışmalardan alınan tasarım kılavuzlarının oldukça özetlenmiş bir 

versiyonudur. 

 

Program Yapısı 
Programın aşağıdakileri sunarak sürekliliği ve bireylerin katılımını karşılaması gerekir: 

 

o Aylarca süren tanınabilir bir ritimle tempolu başlangıç 

o Her katılımcının kendisini bir uygulayıcılar topluluğunun parçası olarak deneyimlemesi 

için bir araç 

 

Odak 

Program tasarımcıları, teşvik etmek istedikleri davranışları ve nedenlerini açıklığa 

kavuşturmalıdır ve bu odak ışığında tercih ettikleri kitleyi belirlemeli ve tanımalıdırlar. 

İstenen davranış değişikliği çok basit olmadığı sürece, odağı az sayıda (2-5) konu alanına 

bölmek daha yaygındır. Gıdaya odaklanılması durumunda, konu alanları örneğin çevre, 

sağlık, gıda israfı ve etik olabilir. 
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Teslimat Mekanizmalarının Seçimi 

 

Giderek, programlar bir uygulama veya etkileşimli bir web sitesi aracılığıyla eşzamansız 

olarak sunulmaktadır. Bu, katılımcılar için büyük bir esneklik sunan ve tasarımcı için özellikle 

program yapısı içinde sürekliliği ve kişi katılımını güvence altına almak açısından zorluklar 

yaratan bir seçimdir. 

 

Çözümlerden biri, teslimatı kısmen eşzamanlı hale getirmektir: yani, belirli bir süre boyunca 

kaydolan tüm katılımcılara tek bir grup olarak muamele edilir ve belirli bir süre içinde 

programın tam döngüsünü tamamlamaya teşvik edilir. 

 

Çevrimiçi eşzamanlı programlar daha az esneklik sağlar, ancak örneğin web seminerleri ve 

forumlar aracılığıyla topluluk oluşturmak için daha büyük fırsatlar sunar. 

 

Yüz yüze programlar, örn. akşam dersleri, belirli bir yere yeterince odaklanıldığında hala 

kullanışlıdır ve gerçekten de ara sıra çevrimiçi etkinlikler ve etkinliklerle serpiştirilmiş yüz 

yüze toplantılarla hibrit programlar halinde sunulabilir. 

 

Tasarımcı, teknoloji seçiminden neredeyse bağımsız olarak, katılımcılara malzeme teslim 

etmek için bir dizi format arasından seçim yapabilir. Örneğin; metin, videolar, dersler, testler, 

oyunlar, forumlar, akran desteği, koçluk... 

 

Dilin Etkin Kullanımı 

 

Güçlü dil (yani, okuyucuyu veya dinleyiciyi harekete geçmeye yönlendirmesi muhtemel dil) 

başlı başına bir kendi kendine çalışma kursunun konusudur. Ton ve bilgi aktarı gibi çok temel 

iki ilke ile ilgilidir.  

 

Program geliştiricilerin tutarlı, yargılayıcı olmayan bir ton seçmesi ve sürdürmesi gerekir. 

Zamirlerin kullanımı tutarlı olmalıdır. Materyal yazılı dilden çok konuşma diline yakın 

olmalıdır (programda sözlü veya yazılı olması fark etmez). Tasarımcının gereksiz teknik 

terimlerden/jargondan ve herhangi bir üstünlük varsayımından kaçınması gerekir. 

 

Bilgi aktarımı söz konusu olduğunda, merak uyandırmak, onu tatmin etmekten daha 

önemlidir. Geliştirici, katılımcıların soruları formüle etmeleri/merak etmeleri/öğrenmeleri için 

'alan' bırakarak, tartışmasız bir şekilde bilgi parçacıkları sunmalıdır. 

 

İzleme ve Değerlendirme 
Bir davranış değiştirme programının herhangi bir izleme sistemi bir kaç amaca hizmet eder 

(Bunlardan ilki en önemlisidir): 
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1. Her katılımcıya kendi başına ve ilgili olduğu durumlarda grup ilerlemesi hakkında geri 

bildirim sağlayın. 

2. Değişiklikleri mümkün kılarak program tasarım özelliklerinin uygunluğu ve etkinliğine 

ilişkin sürekli testler ve içgörüler sağlayın. 

3. Belirtilen hedeflerle ilgili olarak programın etkinliğine dair kanıt sağlayın. 

 

Bu tür sistemler, özellikle gıda satın alırken ürünlerin çevresel, sosyal veya sağlık yönlerini 

gösteren etiketlere gösterilen dikkat gibi niteliksel parametrelerle ilgili olarak, büyük ölçüde 

anketler veya görüşmeler yoluyla kendi kendine raporlamaya dayanır. 

 

Kendi kendini raporlamanın tüm bilinen eksiklikleri ile birlikte, her katılımcıya geri bildirim 

sağlamada önemli bir rol oynar. Tamamen etkili olması için zaman içinde tekrarlanması 

gerekir. Kişisel ve kültürel önyargılar sabit kalma eğiliminde olduğundan, 'öncesi ve sonrası' 

değerlendirmeleri arasındaki fark, müdahalelerin etkinliğinin makul ölçüde güvenilir bir 

ölçümüdür. 

 

Kullanıcı desteği 

 
Bireyler veya gruplar için desteğin mevcudiyeti, sonuçlarda büyük bir fark yaratabilir. 

1990'ların sonlarında İsveç'te yapılan bir çalışmada, hanelerden oluşan ekiplere sunulan bir 

yaşam tarzı değişikliği programı, özel olarak eğitilmiş 'güçlendirici' koçların eklenmesiyle 

güçlendirildi. Oldukça zorlu olan parkuru tamamlayan takımların sayısı yaklaşık üçte birden 

%90'ın üzerine çıktı. 

 

Bu tür yoğun destek pahalı olabilir. Tasarımcıya açık olan daha az talepkar bir çok başka 

seçenek de vardır. 

 

Dönüşüm Değişiminde Fazlasıdır 

 
Davranış değişikliği sağlamak üzere tasarlanmış herhangi bir eğitim programı, yalnızca 

yukarıda özetlendiği gibi alışkanlık oluşturan süreçleri değil, aynı zamanda yalnızca 

öğrencileri eylem seçimlerinde eleştirel düşünmeyi uygulamaya teşvik etme rolünü de dikkate 

almamalıdır. Ayrıca basit değişim ile dönüştürücü değişim arasındaki farkı da hesaba katması 

gerekir. 

 

Temel düzeyde, farkı kavramak kolaydır; basit değişiklik genellikle geri dönüşümlüdür. 

Örneğin, yalnızca organik, otla beslenmiş sığır eti almaya ikna edilebilirsiniz ve daha sonra bu 

durum değişir. Ancak dönüştürücü değişim, ikna veya zorlama üzerine değil, perspektifin 

genişletilmesi üzerine kurulur: öğrenci dünyayı farklı görmeye başlar. Özellikle, eylem 

seçenekleri değişir. Bu değişim gerçekleştikten sonra, daha dar bir dünya görüşüne 'geri 

dönmek' zorlaşır. 

 

Sürdürülebilir kalkınma bağlamında dönüştürücü öğrenme, eğitimin önemli bir yönüdür 

(UNESCO, 2021). Tüm öğrenciler dünya görüşündeki değişimi deneyimlemese de, eğitim 

programlarının dönüştürücü öğrenmeyi teşvik etmek ve etkinleştirmek için tasarlanması 

gerekir (Förster vd., 2019). Bu sadece bir zorluk değil, aynı zamanda sürdürülebilir gıda 

tüketimini teşvik eden bir program için de büyük bir fırsattır. 
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Sürdürülebilir Gıda Tüketimi Yolculuğu - Öz 

Değerlendirme Aracı Geliştirme ve Beş 

Ülke Uygulaması çalışması sürdürülebilir gıda tüketimi 

konularını içermekte ve tüketici davranışlarına ilişkin bulgular 
sunmaktadır. 

 


