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Amaç: Yöntem Araştırma'nın 1998'den beri gerçekleştirmekte
olduğu Sürdürülebilirlik Araştırmaları kapsamında "beyaz yaka
çalışanlar"ın gıda israfı konusunda hem bireysel hem de kurum
kimliği düzeyinde algılarını anlamak.

Hedef Kitle: Türkiye'de faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük
ölçekli ulusal ve uluslararası şirketlerdeki orta ve üst düzey
beyaz yaka çalışanlar.

Yöntem: Bilgisayar Destekli Bireysel Değerlendirme (CAWI)

Örnek Büyüklüğü: n=64

Zamanlama: Ocak 2020
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Az da olsa 
israf yapıldığını 
gözlemliyorum

69 17 3 11

Acil önlem alınmasını 
gerektirecek kadar ciddi 
düzeyde israf yapıldığını 
gözlemliyorum

%86'sı yemekhanelerinde israf yapıldığını 

düşünmektedir

%

Hiç israf 
yapılmıyor

Bu konuda 
bir gözlemim 
yok
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Yemekhanelerin 
%86'sında israf 

var!
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Şirketinde yemekhane olan çalışanların 
%43'ünün en çok hangi gıdanın israf 

edildiğine dair herhangi bir gözlemi yok.
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Hanelerin 
%97'sinde 
israf var!
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Büyük boy ambalajlı gıda
ürünlerinin daha ekonomik
olması gıda israfını nasıl
etkilemektedir?
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Artırmaktadır Azaltmaktadır Herhangi bir etkisi olmaz
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Ekonomik ambalaj gıda israfını…



Gıda israfı konusunda bilinçli davranıyor mu 

bilmiyoruz! %41

Dışarıda birlikte yediğimiz 
yemeklerde,

en çok ekmeğin israf 

edildiğini düşünüyoruz. 

%43

Şirketimde birçok çalışma arkadaşımın, gıda israfı olmaması için 
bilinçli ve planlı alışveriş yaptığına…

%34 %25 KatılmıyorumKatılıyorum



Şirketim, gıda israfını önlemek üzere
çalışanlarına yönelik bilgilendirme
çalışmaları ve iletişim yapmaktadır

Şirketimin, gıda israfını önleyici
politikaları ve uygulamaları vardır.
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Evet, katılıyorum Hayır, katılmıyorum Fikrim yok

Şirketler sürdürülebilirlik alanında faaliyetler yürütse de 

henüz gıda israfı özelinde somut adımlar atılmış değil!
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Tüketiciyi bu konuda 

bilinçlendirmenin öncelikle 

devletin görevi olduğu 

düşünülmektedir
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Sorumlu tüketim anlayışında olan birey
sayısı artar

Hepsine katkısı olur

Aç insan/aile sayısı azalır

Toplumdaki eşitsizlik azalır

Yoksul insan/aile sayısı azalır

Sağlıklı birey sayısı artar

Hiçbirine katkısı olmaz
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Markalar

%27
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İsrafı önleyebilirsek…

Sivil Toplum Kuruluşları

Devlet


