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Amaç: Bu araştırma, COVID-19 salgını kaynaklı karant na sürec nde, ev ortamındak tüket c ler n gıda srafı
tutum ve sraf m ktarının bel rlenmes n açıklamaktadır.
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oluşturmaktadır. Ayrıca katılımcıların %66.3'ü ebeveynler yle yaşamakta, %46.5' n n gel r 2501-5000 l ra
aralığında ve %77' n n hane nüfusu üç ve daha fazla k ş den oluşmaktadır. Katılımcıların %87.7's gıda srafını
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Eﬀects of COVID- 19 Outbreak Lockdown on Household Food Waste
Abstract
Purpose: This research aims to determine the food waste attitude and waste amount of consumers in the home
environment in the quarantine process caused by the COVID-19 outbreak.
Des gn/Methodology/Approach: The population of the study, in Istanbul, where approximately 60% of
COVID-19 cases in Turkey, consists of individuals who reside in districts with a large population. 982
participants were selected using simple random sampling method and electronic survey forms were used as data
collection tool. Research data was collected between April 15 and May 1, 2020 when COVID-19 cases had
peaked in Turkey. The survey consists of two parts: demographic and food waste questions. Frequency analysis
was carried out for reliability analysis and determining the responses of the participants. In addition, diﬀerence
analyzes (one-way variance and Kruskal Wallis) were used to determine the relationship between household
characteristics and food waste practices.
F nd ngs: The majority of the participants are individuals aged 21-29 and university graduates. In addition,
66.3% of the participants live with their parents, 46.5% of the participants' income is 2501-5000 lira and the
household population of 77% of the participants is three or more. Participants who see food waste as a major
problem are 87.7% of all participants. It was determined that the most wasted foods in the quarantine were
vegetables and fruits, and the most important reason for waste was the spoilage of the foods. The participants
state that the rate of ready food consumption has decreased during the quarantine process and that they usually
cook at home.
Research limitations: The diﬃculty of accessing individuals to be included in the research in quarantine
constitutes the limitations of this research.
Or g nal ty/Value:The originality of this study is that the subject is limited in the literature and the research is
carried out in Istanbul. In addition, the results of the research for food producers and consumers constitute the
value of this research.
Key words: Food waste, COVID-19, Quarantine, Consumer Behavior
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1.GİRİŞ
Gıda atıkları, tarımsal üret mden başlayan ve evsel kullanım dah l olmak üzere gıda z nc r n n tüm aşamalarında oluşab len ve
özell kle 1990'lı yıllardan t baren end şe duyulan küresel b r sorun hal ne gelm şt r (M rabella ve ark., 2014; C cat ello ve
Franco, 2020). Gıda atıkları, tedar k z nc r n n farklı noktalarında ortaya çıkması neden yle l teratürde gıda kaybı ve gıda srafı
g b farklı tanımlar le kavram kargaşası oluşturmaktadır (Parﬁtt ve ark., 2010; Gustavsson ve ark., 2011; Özç çek Dölkeoğlu,
2017). Gıda kaybı, yet şt r len ürünler n hasat le başlayarak tüket c ye ulaşıncaya kadar geçen şleme, depolama, dağıtım
süreçler nde oluşan kayıplardan kaynaklanan gıda atıklarıdır. Gıda srafı se, tedar k z nc r n n tüket m aşamasında ortaya çıkan
ve özell kle de evsel gıda atıkları olarak satın alma, gıda hazırlama ve p ş rme, serv s etme ve serv s sonrası tabak artıkları olarak
b l nen gıda atıklarıdır (Parﬁtt ve ark., 2010; Ko vupuro ve ark., 2012; Kummu ve ark., 2012; Ga an ve ark., 2018; Sheen ve ark.,
2020).
Gel şmekte olan ülkeler n gel şm ş ülkelere göre gıda şleme altyapısı ve teknoloj ler sınırlı olduğu ç n hasat sonrası aşamalarda
gıda kayıpları daha yüksekt r (Rolle, 2006; Jayne ve ark, 2006). Gel şm ş ülkelerde se sanay leşmen n artışı, rekabetç l k ve
ver ml l ğ n önem kazanması; üret c , tedar kç , şley c , dağıtım s stemler n n gel ş m n sağlar ve gıda kayıplarının daha az
sev yede tutar. Tüket m aşamasında özell kle evsel gıda atıklarının fazla olduğu gel şm ş ülkelerdek gıda srafı, toplam gıda
atıkları çer s ndek en büyük payı oluşturmaktadır (Ko vupuro ve ark., 2012; Kummu ve ark., 2012; Quested ve ark., 2013).
Dünya çapında her yıl nsan tüket m ne uygun gıdaların yen leb l r kısımlarının üçte b r n n kaybolduğu veya boşa harcandığı
b l nmekted r (Gustavsson ve ark., 2011). İnsanlar tarafından hala tüket lmes uygunken çöpe g den gıdaların, öneml çevresel,
ekonom k ve sosyal etk ler bulunmaktadır. Ayrıca gıda atıklarının kontrolü ve en aza nd r lmes , sürdürüleb l r b r gıda s stem
elde etme, kalkınmayı sağlama ve karlılığı opt m ze etmek ç n son dönemlerde kr t k b r konu hal ne gelm şt r. Bu sorunu
çözmek ç n sürdürüleb l r çözüm öner ler arayan araştırmacılar, atık gıdanın oluşum nedenler n değerlend rmeye veya en
azından azaltmaya yönel k çalışmalar yapmaktadır (Roodhuyzen ve ark., 2017; von Kameke ve F scher, 2018; Hebrok ve
He denstrøm, 2019; Sosna ve ark., 2019).
FAO (2013), dünyanın yılda 1,3 m lyar ton gıda harcadığını ve k ş başına yıllık gıda atık oranını Kuzey Afr ka ve Orta Asya'da
yaklaşık %16, Avrupa'da %34, Asya'da %31, Kuzey Amer ka'da %39 ve Lat n Amer ka'da %11 olarak bel rlem şt r. Gıda
atıklarının %42's n evsel gıda atıkları, %39'unu gıda sanay nde üret m proses kayıpları, %14'ünü hazır yemek sektörü atıkları ve
%5' n se dağıtım z nc r ndek kayıpların oluşturduğu b l nmekted r (European Comm ss on, 2010). Pr nc pato ve ark. (2015)
çalışmasında, evsel gıda atıklarının %35' n n süt ve süt ürünler , et ve den z ürünler nden, %9'unun ekmek ve %16'sının se meyve
ve sebzelerden kaynaklandığını b ld rmekted r. European Comm ss on (2010), evsel gıda atıklarının temel nedenler n se
tüket c ler n beslenme b lg s ve gıda terc hler , alışver ş farkındalığı ve planlaması, y yecek pors yon büyüklüğü, gıda paketleme
ve depolama uygulamalarındak eks kl kler olarak bel rlem şt r.
Aralık 2019'da Ç n' n Wuhan şehr nde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronav rüs hastalığı (COVID-19), Dünya Sağlık
Örgütü tarafından pandem lan ed lm şt r. Hastalığın henüz onaylanmış b r tedav s bulunmamaktadır (Muscog ur ve ark.,
2020). İnsanların, bu enfeks yonu kontrol etmek ç n bulaşmayı önleyecek lkeler ben msemeler , v ral d renc arttıracak ve
bağışıklık s stemler n güçlend recek sağlıklı gıdaları terc h etmeler gerekmekted r (Khayyatzadeh, 2020). Ayrıca enfeks yonun
yayılmasını durdurmak ç n Türk ye g b b rçok ülkede sokağa çıkma kısıtlamaları get r lm ş ve nsanları b rb r nden sosyal
olarak uzaklaştırarak, eğ t m kurumlarını kapatarak ve tüm zorunlu olmayan ekonom k faal yetler durdurarak vaka sayılarını
düşük sev yelere nd rmek amaçlanmıştır (CDC, 2020). Kısıtlama sırasında, nsanların evde kalmaları ve sadece y yecek satın
almak g b ac l ht yaçlarını karşılamak ç n dışarı çıkmaları, alışver ş alışkanlıklarında değ ş kl ğe neden olmuştur. Ayrıca salgın
neden yle tüket c ler n sosyoekonom k koşullarının olumsuz etk lenmes de harcamalarını azaltmaya yönlend rm şt r (Jr b ve
ark., 2020). Gönüllü ya da zorunlu karant na sürec nde sağlıklı beslenmen n önem kazanması, tüket c farkındalığının artması ve
kısıtlama sürec nde alışver ş alışkanlıklarının değ şmes , tüket c ler n gıda alışver ş performanslarını da olumlu etk lem şt r.
Böylel kle doğru gıda terc h n n yapılması le gıda srafının azaltılmasının, atık kontrolü açısından öneml b r adım olacağı
düşünülmekted r.
COVID-19 sürec nde karant na altında yaşamlarına devam eden nsanların gıda srafına l şk n tutum ve davranışlarını bel rleyen
sınırlı sayıda çalışmaya ulaşılmaktadır. Jr b ve ark. (2020), COVID-19 sürec nde Tunus tüket c ler le yaptığı çalışmada, bu
sürec n gıda atık oranlarında azalmaya ve tüket c ler n gıda srafına l şk n tutum le davranışları üzer nde olumlu davranış
değ ş kl ğ ne neden olduğunu aktarmaktadır. Ayrıca bu değ ş mler n, tüket c ler n gel r kaybı yaşaması sonucu sosyoekonom k
koşullarının olumsuz etk lenmes ve karant na sürec nde gıdaya er ş mler n n kısıtlı olmasından kaynaklandığı b ld r lmekted r.
COVID-19 vaka ve ölüm sayısının dünya genel nde gün geçt kçe arttığı görülmekted r. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ver ler ne
göre Haz ran 2020 t bar yle 216 farklı ülkede onaylanmış COVID-19 vakası bulunmaktadır (WHO, 2020). Türk ye'de se lk
COVID-19 vakası 11 Mart 2020 tar h nde onaylanmış ve 23 Temmuz 2020 tar h t bar yle vaka sayısı 223315; toplam ölüm
sayısı se 5563'tür (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020).
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İstanbul, Türk ye'de COVID-19 vakalarının en fazla bulunduğu ld r. T.C. Sağlık Bakanlığı (2020) ver ler ne göre Türk ye'dek
onaylanmış COVID-19 vakalarının yaklaşık %60'ı İstanbul'da bulunmaktadır. Bu kapsamda araştırma, COVID-19 salgını
neden yle İstanbul'da zorunlu ya da gönüllü karant na altında bulunanların sağlıklı beslenmeye l şk n tutumlarını ve gıda atığı
uygulamalarını bel rlemey amaçlamaktadır.
2.MATERYAL ve YÖNTEM
İstanbul'dak COVID-19 vakaları, nüfus bakımından en yoğun lçelerde yayılım göstermekted r. Bu kapsamda araştırmaya,
tesadüﬁ örneklem yöntem kullanılarak İstanbul'un; Kadıköy, Üsküdar, Ümran ye, Beş ktaş, Beyoğlu, Fat h, Ş şl , Bakırköy,
Bahçel evler, Zeyt nburnu, Güngören, Esenyurt ve Küçükçekmece lçeler nde yaşayan yet şk n k ş ler dah l ed lm şt r.
Araştırmaya başlamadan önce Sakarya Uygulamalı B l mler Ün vers tes Et k Kurulu'ndan z n alınmıştır. Ver toplama aracı
olarak anket formları kullanılmıştır. Formlar, araştırmaya katılmaya gönüllülük gösteren k ş lere hem prat k olduğu hem de
teması engelled ğ ç n çevr m ç olarak (Google Formlar aracılığıyla) gönder lm şt r. Anket formu kend n gönüllü tecr t altına
alan 1300 k ş ye gönder lm ş, bunlar arasında 982 k ş araştırmaya katılım gösterm şt r (%75.53 katılım oranı). Araştırma ver ler
Türk ye'de COVID-19 vakalarının z rve yaptığı 15 N san-1 Mayıs 2020 tar hler arasında toplanmıştır.
Araştırmada kullanılan ver toplama formu k bölümden oluşmaktadır. B r nc bölümde katılımların sosyodemograﬁk
özell kler n bel rlemek amacıyla oluşturulan sorular bulunmaktadır. Bu bölümde aynı zamanda hanehalkı b lg ler ne l şk n
sorular da yer almaktadır. İk nc bölümde se hanehalkının gıda atığı uygulamalarını bel rlemeye yönel k sorular bulunmaktadır.
Bu bölüm daha önce Charbel ve ark., 2016 ve Jr b ve ark., 2020 araştırmalarında kullanılan sorulardan uyarlanmıştır.
Araştırma kapsamında elde ed len ver ler n anal z IBM SPSS (Ver. 24) programında yapılmıştır. Öncel kle gıda atığı
uygulamalarına l şk n sorulara ver len yanıtların güven rl ğ n test etmek ç n güven rl k anal z yapılmıştır. Anal z net ces nde
yanıtların Cronbach's Alpha (α) katsayısı 0.759 olarak bel rlenm şt r.
Demograﬁk ve gıda atığı uygulamalarına l şk n sorulara ver len yanıtları bel rlemek ç n frekans anal z yapılmıştır. Farklılık
anal zler nde kullanılacak olan anal z türünü bel rlemek ç n se normall k test yapılmıştır. Test sonucunda gıda atığı
uygulamaları bölümündek “Aşağıdak fadelerden hang s s z daha y tems l eder?” sorusu le bes n gruplarında yer alan
gıdaların atılma durumunu bel rleyen soruya ver len yanıtlar normal dağılım göstermem şt r. Bunların dışında yer alan fade ve
sorulara ver len yanıtlar normal dağılım göstermekted r (Çarpıklık ve basıklık değerler -2 le +2 arasında). Dolayısıyla normal
dağılım gösteren soru ve fadelere parametr k (t-test ve One Way ANOVA), normal dağılım göstermeyen soru ve fadelere se
nonparametr k (Kruskal-Wall s) testler uygulanmıştır. Tüm stat st ksel anal zlerde anlamlılık değer p<0.05 kabul ed lm şt r.
3.ARAŞTIRMA BULGULARI
Katılımcıların sosyo-demograﬁk özell kler
Araştırma anket n n b r nc bölümünde katılımcıların hem b reysel hem de hanehalkı b lg ler n bel rlemek ç n çeş tl sorular yer
almaktadır (Ç zelge 1). Katılımcıların %60.3'ünü kadınlar, %39.7's n se erkekler oluşturmaktadır. Ayrıca katılımcıların
neredeyse yarısı (%48.2) 21-29 yaş aralığındadır. Katılımcıların eğ t m düzey se genel olarak yüksekt r. Ün vers te mezunu
katılımcıların oranı fazlayken (%65.7) lköğret m mezunu katılımcıları oranı se oldukça düşüktür (%6.9).
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Ç zelge 1. Katılımcıların sosyodemograﬁk özell kler (n = 982)
Table 1. Sociodemographic characteristics of participants' (n = 982)
C ns yet
Erkek
Kadın
Yaş
20 ve altı
21-29
30-39
41 ve üzer
Eğ t m
İlköğret m
L se
Ün vers te
K m nle yaşıyorsunuz?
Yalnız
Ebeveynlerle
A lemle (Eş ve/veya çocuk)
Gel r (TL)
2500 ve altı
2501-5000
5001-7000
7001 ve üstü
Hanehalkı sayısı
1
2
3
4
5 ve üstü

n

%

390
592

39.7
60.3

294
473
120
95

29.9
48.2
12.2
9.7

68
269
645

6.9
27.4
65.7

119
651
212

12.1
66.3
21.6

151
457
210
164

15.4
46.5
21.4
16.7

119
117
205
323
280

12.1
10.9
20.9
29.5
26.6

Katılımcıların %66.3'ü ebeveynler yle yaşamaktadır. Yalnız yaşayan katılımcıların oranı se %12.1'd r. Katılımcıların büyük b r
bölümü 2 ve daha fazla k ş yle b rl kte yaşamaktadır. Hanehalkı gel r ncelend ğ nde se haneler n yaklaşık yarısının (%46.5) orta
düzeyde gel re sah p olduğu gözlemlenmekted r. Yüksek gel r grubuna sah p haneler n oranı se d ğer gel r gruplarına sah p
haneler n oranından daha düşüktür gel r.
COVID-19 karant nası sırasında gıda srafına l şk n farkındalık ve tutum
Araştırma anket n n k nc bölümünde katılımcıların COVID-19 kaynaklı karant na sürec nde gıda atığı uygulamalarını
bel rlemek amacıyla oluşturulan sorular yer almaktadır. İlk soru, katılımcıların gıda atığı algısını bel rlemeye yönel k “Aşağıdak
fadelerden hang s s z daha y tems l etmekted r?” sorusudur. Soruda dört yanıt yer almaktadır. Katılımcılar tarafından en fazla
seç len yanıt “Gıda srafı konusunda end şel y m ve gıda srafından olab ld ğ nce kaçınıyorum” fades d r (%87.7). Bu fadey
sırasıyla “Gıda srafı sorununun farkındayım fakat uygulamalarımı değ şt receğ m düşünmüyorum (%9.1)”, “Gıda srafını sorun
olarak görmüyorum (%2.1)” ve “Gıda srafı konusuyla geçm şte lg len yordum fakat şu an umursamıyorum (%1.1)” fadeler d r.
Ver len yanıtlara göre katılımcıların büyük b r bölümünün gıda srafından kaçındığı gözlemlenmekted r. Bu soru le hanehalkı
gel r ve sayısı arasındak l şk y bel rlemek ç n Kruskal-Wall s test yapılmıştır. Anal z net ces nde hem hanehalkı gel r hem de
sayısıyla gıda srafı algısı arasında anlamlı b r farklılık tesp t ed lmem şt r (hanehalkı gel r p=0.082 – hanehalkı sayısı p=0.332).
Gıda srafı algısına l şk n sorunun yanı sıra katılımcılara “COVID-19 kaynaklı karant na sürec nde gıda srafınızın arttığını
düşünüyor musunuz?” sorusu yönet lm şt r. Katılımcıların %50,6'sı bu soruyu “Hayır” olarak yanıtlamıştır. Bu soruyu “Evet”
olarak yanıtlayan katılımcıların oranı %15.8, “Kısmen” olarak yanıtlayanların oranı se %23.6'dır.
İlg l bölümdek b r d ğer soru se “Yenmem ş gıdaları ne sıklıkla çöpe atarsınız?” sorusudur. Katılımcıların %35.4'ü çöpe
neredeyse h ç gıda atmadığını fade etmekted r. Gereğ nden çok fazla atan katılımcıların oranı se %3.5't r. Ayrıca katılımcıların
%40,5' çöpe çok az gıda attığını fade ederken %20.6'sı se makul m ktarda attığını bel rtm şt r. Katılımcılara sorulan b r d ğer
soru “Tüket lmem ş gıdaları ne yaparsınız?” sorusudur. Bu soruda katılımcılara b rden fazla seçenek şaretleme hakkı tanınmıştır.
Katılımcıların büyük b r oranı (%71.4) bu soruyu “Sokak hayvanlarına ver r m” şekl nde yanıtlamıştır. Tüket lmem ş gıdaları
çöpe atan katılımcıların oranı se %35't r. Ayrıca katılımcıların %6.6'sı tüket lmem ş gıdaları başkalarıyla paylaşacağını, %5.4'ü
se gübre yapmak ç n çürüteceğ n fade etmekted r.
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Katılımcılara yönelt len b r d ğer soru “Tüket leb l r olmayan gıdaları ne sıklıkla çöpe atarsınız?” sorusudur. Katılımcıların
yarısından fazlası (%55.9) haftada b r kez attığını fade etm şt r. “Çöpe h ç gıda atmam” d yenler n oranı %24.4 ken “Haftada 5
seferden fazla atarım” d yenler n oranı se %4.2'd r. Bunların yanı sıra katılımcıların %15.5' se gıdaları haftada 2-3 kez çöpe
attığını bel rtmekted r. Bu soruya ver len yanıtlar le hanehalkı özell kler arasındak l şk y bel rlemek ç n ANOVA test
yapılmıştır. Test sonucunda; hanehalkı gel r le gıdaları çöpe atma durumu arasında anlamlı farklılık tesp t ed lmezken (p=0.085)
hanehalkı sayısı le gıdaları çöpe atma durumu arasında se anlamlı b r l şk tesp t ed lm şt r (p=0.040)
Gıdaları çöpe atan katılıcımlara b r haftada ne kadar m ktarda gıdayı çöpe attıkları sorulmuştur. Katılımcıların %52's bu soruyu
“200-500 g” olarak yanıtlamıştır. Bu yanıtı sırasıyla 500 g–1 kg (%12.6), 1-2 kg (%3.5) ve 2 kg'dan fazla (%1.1) yanıtları tak p
etm şt r. Bu soruya da ver len yanıtlar le hanehalkı özell kler arasındak l şk y bel rlemek ç n ANOVA test yapılmıştır. Test
sonucunda; hanehalkı gel r (p = 0.199) ve hanehalkı sayısı (p = 0.630) le bu soruya ver len yanıtlar arasında anlamlı b r farklılık
tesp t ed lmem şt r.
Şek l 1'de katılımcıların gıda srafı yapmasının nedenler yer almaktadır. Katılımcıların %67.7's gıdaları küﬂend kten sonra çöpe
attığını fade etmekted r. Yemekler n çöpe atılma neden olarak en az şaretlenen seçenek se “Yemeğ n güzel görünmemes ”
seçeneğ d r. Yemekler çöpe atma nedenler arasında en fazla şaretlenen seçenekler n bozulma ve uzun süre depolamayla lg l
seçenekler olması d kkat çekmekted r. Yemekler , arttığı ç n çöpe atanların oranı se %20.3'tür.

Şek l 1. COVID-19 karant nası sırasında gıda srafının nedenler
F gure 1. Reasons of food waste dur ng COVID-19 lockdown
Şek l 2'de bes n gruplarının çöpe atılma oranı yer almaktadır. Katılımcılara 8 bes n grubuna l şk n soru yönelt lm şt r. Tüm bes n
grupları ç n en fazla ver len yanıtlar “H ç atmam” ve “%5'ten az” olmuştur. Et, balık ve süt ürünler g b ekonom k değer yüksek
gıdaların “H ç atmam” olarak yanıtlanma oranı d ğer bes n gruplarından daha yüksekt r. Ayrıca tahıl ve ekmek grubunun da çöpe
atılma oranı oldukça düşüktür. Çöpe en fazla atılan bes n grupları se sebzeler ve meyvelerd r. Bakl yat ve kök sebzeler n çöpe
atılma durumu se benzerl k göstermekted r.
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Şek l 2. COVID-19 karant nası sırasında gıda kategor s başına atılan gıda oranı
F gure 2. Ratio of thrown food per food category during COVID-19 lockdown
Bes n gruplarının çöpe atılma durumuna l şk n ver len yanıtlar normal dağılım göstermemekted r. Bu nedenle hanehalkı
özell kler le gıdaları çöpe atma oranı arasındak l şk y bel rlemek ç n Kruskal-Wall s test yapılmıştır (Table 4). Hanehalkı
gel r le gıdaları çöpe atma l şk ncelend ğ nde gel r le meyve (p=0.002), sebze (p= 0.000), süt ürünler (p=0.025) ve tahılekmek (p=0.009) gruplarının çöpe atılması arasında anlamlı l şk tesp t ed lm şt r. Hanehalkı sayısı ve gıdaları çöpe atma
arasındak l şk ncelend ğ nde se hanehalkı sayısı le h çb r gıda türünü çöpe atma durumu arasında anlamlı b r l şk tesp t
ed lmem şt r.
Gıda srafı bölümünün son sorusu se COVID-19 kaynaklı karant na sürec nde katılımcıların yemek p ş rmes yle lg l d r (Şek l
3). Dört faden n yer aldığı soruda en fazla “H ç” olarak yanıtlanan fade “Dışarıdan yemek s par ş eder m” olmuştur.
Katılımcıların %70.9'u karant na sürec nde yemek s par ş etmekten kaçınmıştır. Ayrıca marketten alınan hazır yemekler tüketme
oranı da düşüktür. En fazla yapılan eylem se b r öncek günden kalan yemeğ tüketmekted r. Katılımcıların b rçoğu öncek
sorularda gıda srafından kaçındığını, b rçok gıdayı h ç çöpe atmadığını fade etmekted r. Bu soruda, en fazla yapılan
uygulamanın b r öncek günden kalan yemeğ tüketmek olması, katılımcıların gıda srafından kaçındığını doğrular n tel kted r.
Bu uygulamalar le hanehalkı özell kler arasındak l şk y bel rlemek ç n ANOVA test yapılmıştır.

Şek l 3. COVID-19 karant nası sırasında katılımcıların yeme uygulamaları
F gure 3. Eat ng pract ces of the part c pants n the COVID-19 lockdown
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Hanehalkı gel r le dışarıdan yemek s par ş etme arasında anlamlı farklılık tesp t ed lm şt r (p = 0.005). Yüksek gel r grubuna
sah p olan haneler, dışarıdan daha fazla yemek s par ş etmekted r. D ğer üç fade le hanehalkı gel r arasında se anlamlı b r
farklılık bulunmamaktadır. Hanehalkı sayısı le fadeler arasındak l şk ncelend ğ nde se market vb. yerlerden alınan hazır
yemekler tüketme (p = 0.009) davranışlarıyla hanehalkı sayısı arasında anlamlı farklılık tesp t ed lm şt r. Post Hoc (Tukey)
test n n sonucuna göre tesp t ed len bu farklılık 1, 2 ve 3 k ş l k mevcuda sah p olan haneler arasında bulunmaktadır. Dışarıdan
yemek s par ş etmeye l şk n en yüksek ortalama 5 ve üzer k ş den oluşan hanelere, marketten alınan hazır yemekler tüketmeye
l şk n en yüksek ortalama se 1 k ş l k hanelere a tt r.
4.TARTIŞMA
COVID-19 kaynaklı karant na sürec n n, b reylerdek gıda srafı tutum ve uygulamalarına nasıl etk ett ğ n bel rlemey
amaçlayan bu araştırmanın net ces nde d kkat çek c bulgular elde ed lm şt r. Katılımcılardan alınan yanıtlara göre, katılımcıların
gıda srafı tutum ve uygulamalarında, karant na önces döneme göre farklılaşma meydana geld ğ anlaşılmaktadır. Gıda srafı
Türk toplumunda her zaman hassas b r konu olmuştur. Fakat b reyler, gıda srafı konusunda ne kadar hassas olursa olsun gıda
srafı hem Türk ye'de hem de dünyanın b rçok ülkes nde henüz önleneb lm ş değ ld r ve srafın boyutu gün geçt kçe artmaktadır.
Özell kle gel şm ş ve gel şmekte olan ülkeler n gıda srafı, tüm dünyadak gıda srafının yaklaşık %56'sını oluşturmaktadır
(Dem rbaş, 2018). Dünya nüfusunun 1/5' n n günlük yaklaşık 2-3 doların altında gel rle yaşamasını rağmen (Özç çek Dölekoğlu,
2017) tüm dünyada gıda srafının bu sev yede olması öneml b r sorundur. COVID-19 kaynaklı karant na sürec n n, b reyler n
gıda atığı konusunda b l nçlenmes n n üzer nde öneml b r etk gösterd ğ n fade etmek mümkündür. Araştırmanın bulguları bu
yargıyı doğrular n tel kted r. Örneğ n Türk ye'de k ş başına düşen ekmek tüket m oranı, dünya ortalamasının üzer nded r.
Tüket m oranının bu kadar fazla olması, doğal olarak ekmek srafı oranının da yüksek olduğuna şaret etmekted r (Özç çek
Dölekoğlu ve ark., 2014). T caret Bakanlığının (2018) “Türk ye İsraf Raporu” s ml araştırmasında, Türk halkının %96,7's n n
her gün bel rl m ktarda ekmek tükett ğ n , %11,7's n n de tüketmed ğ ekmeğ çöpe attığını aktarmaktadır. Bu araştırmada se
ekmeğ n %35'ten fazlasını çöpe attığını fade eden katılımcıların oranı %1'd r. Bu durumun neden , karant na sürec nde evde
geçen vakt n uzaması, artan y yecekler n daha fazla değerlend r lmes (farklı b r y yeceğe dönüştürmek, kompost yapmak) olarak
düşünülmekted r. Gıdaların değerlend r lmes nde en az terc h ed len yöntem kompost yapmak olmuştur. L teratürde yer alan
benzer araştırmalara göre tüket lmem ş gıdaların, kompost üret m amacıyla kullanılması daha yaygındır (Lund e ve Peters,
2005; Abel ot s ve ark., 2015). İstanbul'da yaşayan b reyler n genell kle apartmanlarda kamet ed yor olması, gıda atıklarını
kompost yapımında kullanmamasının neden olarak göster leb l r.
Katılımcıların gıdaları çöpe atmalarının en büyük neden olarak gıdaların bozulmuş olması ve tüket leb l r düzeyde olmaması
şekl nde bel rt lmekted r. Çöpe en fazla atılan gıdaların se meyve ve sebzeler olduğu görülmekted r. Türk ye'de meyve ve sebze
g b gıdalar genell kle ht yaç durumuna göre fazla m ktarda satın alınmaktadır. K ş ler n gıdaları tüketeb leceğ nden fazla
m ktarlarda satın alması, gıda srafına neden olmaktadır. N tek m Farr-Wharton ve ark. (2014) da gıda srafının en öneml
neden n n gıda tedar k ve tüket m ne l şk n b lg ve b l nç düzey olduğunu aktarmaktadır. Dolayısıyla gıda srafını önlemek ve
azaltmak ç n öncel kle tüket c ler n bu konuda b l nçlend r lmes gerekmekted r. Çünkü gıda srafının Türk ye'dek yıllık
mal yet azımsanmayacak derecede yüksekt r. Türk ye İsrafı Önleme Vakfı Yönet m Kurulu Başkanı Prof. Dr. Az z Akgül,
Türk ye'de yıllık sraf ed len gıda m ktarının ortalama 26 m lyon ton olduğunu ve bu m ktarın mal yet n n 214 m lyar l ra
(yaklaşık 32 m lyar dolar) olduğunu fade etmekted r (Yıldız, 2019). Halkın, karant na sonrası süreçte de gıda srafı konusunda
b l nçlend r lmes , bu oranların azaltılmasının en öneml koşullarındandır.
5.SONUÇ
Bu araştırma, COVID-19 kaynaklı karant na sürec n n, sürdürüleb l r çevre ve güçlü b r ekonom ç n kontrol altına alınması
gereken öneml b r konu olan gıda srafını nasıl etk led ğ n bel rlemek adına yürütülmüştür. Araştırma, COVID-19 kaynaklı
karant na sürec n n, hayatın her alanında etk l olduğu g b gıda srafı uygulamalarını da etk led ğ ve katılımcıların bu süreçte
gıda srafı konusunda son derece hassas olduğunu ortaya koymaktadır. Katılımcıların gıda srafından olab ld ğ nce kaçındığı,
gıdaları bozulmadıkça çöpe atmadığı, genell kle gıdaları haftada b r kez çöpe gıda attıkları ve atılan oranın genell kle yarım
k lodan az olduğu, çöpe en fazla atılan gıdaların sebze-meyve, en az atılan gıdaların et, balık ve ekmek olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. B reyler, karant na gıda srafı konusunda daha hassas olduklarını fade etm ş ve bu hassas yet tutum ve davranışlarına
yansımıştır. Ancak gıda srafı konusunda bu hassas yet durumunun daha çok ekonom k nedenlerden kaynaklı olduğu
görülmekted r. Çünkü katılımcılar, ekonom k değer yüksek gıdaları yok denecek kadar az oranda sraf ett ğ n bel rtm şt r.
Benzer b r araştırmanın aynı evrende karant na sonrasındak süreçte de yapılması, bu çalışmanın doğrulanması ç n önem arz
etmekted r. Çünkü uzmanlar, Haz ran 2020 t bar yle COVID-19 salgınınım dünyada ve Türk ye'de yaklaşık b r yıl daha
etk nl ğ n sürdüreceğ n tahm n etmekted r. Gıda srafı, 21. yüzyılın en öneml sorunlarından b r olduğu ç n hem karant na hem
de karant na sonrası süreçte hassas yet göster lmes gereken b r husustur.
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Bu nedenle b reyler n gıda srafı konusunda b l nçlend rme çalışmalarının karant na sonrası süreçte de hem kamu hem de özel
kuruluşlar tarafından sürdürülmes gerekmekted r.
Araştırmacıların Katkı Oranı Beyan Özet
Yazarlar makaleye eş t oranda katkı sağlamış olduklarını ve nt hal yapmadıklarını beyan eder.
Çıkar Çatışması Beyanı
Makale yazarları aralarında herhang b r çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.
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