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Sistemi onaralım
Çelişkiler hiç bu kadar keskin olmamıştı. Bir yanda milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken veya 
yetersiz beslenirken diğer yanda çok sayıda insan kötü beslenme yüzünden aşırı kilolu. Tarımın 
öngörülemez ve istikrarsız bir sektör olması nedeniyle yoksulluktan en fazla etkilenenler arasında 
küçük ölçekli çiftçiler yer alıyor ki dünyadaki gıdanın üçte birini onlar üretiyor. İklim değişikliğine 
sebep olan başlıca faktörlerden biri de tarım-gıda sistemleri. Bu sistemler, dünyanın en yoksul 
bazı kesimlerinde gıda üretimini tehdit ediyor. Bir yandan büyük miktarlarda gıda kaybı ve israfı 
olurken diğer yanda pek çok insan gıda bankalarına veya acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor. 
Bunun işaretlerini her yerde görebiliriz. Tarım-gıda sistemlerimiz bugün çökmüş durumda ve dünya 
genelindeki gıda üretim ve tüketimini dönüştürme ihtiyacı hiç bu kadar acil olmamıştı.
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Ağır bilanço
2050 yılı itibarıyla dünyamızın 10 milyar insanı beslemesi gerekecek. 
Bu da doğal kaynaklar, çevre ve iklim üzerindeki baskıyı artıracak. 
Bugünkü seviyelerde dahi, gıda üretim sisteminin genellikle kabul 
edilemez düzeyde yüksek maliyetli olduğunu, doğal yaşam alanlarını 
bozduğunu veya talan ettiğini, türlerin yok oluşuna neden olduğunu, 
kayıp ve israf edilen kaynaklarla trilyonlarca dolar zarara yol açtığını 
görüyoruz.

En önemlisi de günümüzün tarım-gıda sistemleri derin eşitsizliklere ve 
adaletsizliklere neden oluyor. 2 milyarı aşkın insan güvenilir, besleyici 
ve yeterli gıdaya düzenli erişim sağlayamazken, 3 milyar insanın 
sağlıklı beslenmeye ekonomik açıdan gücü yetmiyor. Obezite ise dünya 
genelinde artmaya devam ediyor. 

Zarar görmüş ekosistemler
Hepimiz uzun vadede bol, güvenilir ve besleyici gıda tedariki için sağlıklı 
ekosistemlere bağımlıyız, fakat ekosistemlerimizin ciddi bir onarıma 
ihtiyacı var. Durum böyleyken BM Ekosistem Restorasyonu On Yılı’nın 
ilk yılında toprak bozunumu, orman tahribatı ve biyoçeşitlilikteki 
ciddi kayıplar devam ediyor. Bunun nedenleri yoğunlaştırılmış tarım 
ve beraberinde gelen küresel kaynak-yoğun gıda tüketimi ile doğal 
alanların tarım arazilerine veya meralara dönüştürülmesi. İklim 
değişikliği dünyanın bazı kesimlerinde bitkisel üretimde verimin, 
hayvancılıkta üretkenliğin azalmasına neden oluyor. Balıkçılık, su 
ürünleri yetiştiriciliği ve tarımsal ormancılıkta üretimi azaltıyor. Bunun 
sonucunda protein, mineral ve vitamin kaybına uğrayan temel gıda 
maddelerinin besin bileşimlerinde değişiklikler oluyor.

TARIM-GIDA SİSTEMİ NEDİR?
Tarım-gıda sistemi, gıdanın 
(örneğin tahılların, sebzelerin, 
balığın, meyvelerin ve hayvansal 
ürünlerin) çiftlikten soframıza 
gelişinin hikâyesidir. Bu sistem 
tarım ürünlerinin yetiştirilmesini, 
hasadını, işlenmesini, paketlenmesini, 
taşınmasını, dağıtılmasını, ticaretini, 
satın alınmasını, hazırlanmasını, 
tüketilmesini ve atılmasını kapsar. 
Sistem ayrıca, geçim kaynaklarını 
oluşturan gıda dışı ürünleri (ormancılık, 
hayvan bakımı, gıda stoklarının 
kullanımı, biyoyakıt üretiminde 
kullanılan biyokütle ve lifler gibi 
ürünleri) kapsadığı gibi gıda ve tarımsal 
ürünlere ulaşmamızda rol oynayan 
insanları, faaliyetleri, yatırımları ve 
tercihleri de içerir.
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SAĞLIKLI BESLENME  
DAHA MI PAHALI?
 
İyi, güvenilir ve besleyici gıdanın, 
aynı zamanda uygun fiyatlı 
olması gerekirken günümüzde 
durum bundan oldukça uzak. 
Taze meyve ve sebze gibi sağlıklı 
gıdalar, buğday, pirinç ve mısır 
gibi temel gıda maddelerinden 
daha büyük üretim riskleri 
taşır. Ayrıca yetersiz nakliye ve 
saklama koşulları nedeniyle bu 
gıdaların taşınmasının çok daha 
zor olmasına ve tüketici fiyatının 
da yükselmesine yol açar. Mevcut 
gümrük vergileri ve teşvikler taze 
gıdaların üretimindense sanayiye 
hammadde üretimini daha kârlı 
hale getirir. Diğer taraftan, 
baklagiller gibi sağlıklı protein 
kaynaklarının fiyatı genellikle et 
veya süt ürünlerine kıyasla daha 
makuldur. 

Çöpe giden gıdalar  
Milyonlarca insan açken her gün tonlarca gıda, üretim veya taşınma 
aşamasında bozularak veya evlerin, satıcıların ya da restoranların 
çöp kutularına atılarak israf ediliyor. Gıdanın hesapsızca tüketilmesi 
de üretimde kullanılan değerli kaynakların ziyan olmasına yol 
açıyor. Küresel sera gazı salınımının %10’u tüketilmeyen gıdalardan 
kaynaklanıyor. Gıda israfı nedeniyle dünya genelinde çöp sahaları 
doluyor, buralarda çürüyen gıdalar karbondioksitten daha zararlı bir 
sera gazı olan metan gazını ortaya çıkarıyor. Gelişmekte olan ülkeler gıda 
kaybının önlenmesi için daha gelişmiş saklama sistemleri ve altyapının 
yanı sıra tarım-gıdadaki arz-talep dengesini sağlayacak teknolojilere 
gereksinim duyuyor.
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COVID-19’UN MALİYETİ 
Dünya Gıda Günü, küresel çapta gıda güvenliği üzerinde yıkıcı etkileri olan 
COVID-19 salgınının gölgesinde ikinci defa gerçekleşiyor. COVID-19 salgını, 
halihazırda açlık çeken 690 milyon insana 100 milyon veya daha fazlasını 
ekleyebilecek bir ekonomik durgunluğa neden oldu. ©
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Neler değişmeli? 
Bozulan tarım-gıda sistemlerimizi düzeltebilmek için kolektif 
bir eyleme ihtiyacımız var. Ancak kolektif bir yaklaşımla 
her birey güvenilir ve besleyici gıdaya ulaşabilir. Tüm gıda 
tedarik zinciri daha sürdürülebilir, dayanıklı ve kapsayıcı 
hale gelebilir. Çalışanlara insana yakışır koşullar ve sosyal 
koruma sağlanabilir. Bu değişimin gerçekleşmesi ancak her 
bireyin kendi payına düşeni yapmasıyla mümkündür. Diğer 
bir deyişle bu durum devletlerin politikalarını, özel sektörün 
iş modellerini değiştirmelerini, bizim de zihniyetimizi ve 
davranışlarımızı değiştirmemizi gerektirir. 

FAO değişim için çalışıyor  
İyi haber şu ki; bu durumun değişmesi, bizim ve dünyamızın 
doğru yolda ilerlemesi için yapılabilecek çok şey var. 
FAO’nun tarım-gıda sistemlerinin dönüşümünü savunmasının 
temelleri,  sürdürülebilir doğal kaynak yönetimini esas 
alan ve sistemin daha adil ve kapsayıcı olması için gerekli 
sosyal sorunların ele alınmasına odaklanan agroekoloji 
anlayışına dayanıyor. Bir tarım sistemi ne kadar çeşitliyse, 
iklim değişikliğine ve diğer şoklara uyum kabiliyeti de o 
kadar fazladır. Bitkisel ve hayvansal üretim, ormancılık ve 
balıkçılık sistemlerinin farklı kombinasyonlarından meydana 
gelen entegre sistemler, çiftçilerin aynı bölgede, aynı 
zaman diliminde veya dönüşümlü olarak gıda, enerji, lif, 
odun ve odun dışı orman ürünleri gibi birçok farklı üretimi 
yapmalarına yardımcı olabilir.

DAHA GÜÇLÜ GIDA SİSTEMLERİ İÇİN KÜRESEL ZİRVE
Bu yıl, BM Genel Sekreterliği tarafından yapılan 
Gıda Sistemi Zirvesi’nin ilki toplanıyor. Zirvede, 
dünya genelindeki gıda üretim ve tüketim 
biçimlerine yönelik köklü değişim için bir yol 
haritası çizilmesi amaçlanıyor. Bir yılı aşkın zamana 
ve dünya genelinde farklı lokasyonlara yayılan 
zirve faaliyetleri, gıda sistemimizin daha güçlü ve 
adil hale getirilmesine yönelik en etkili kanalları 
inceleyen aktörleri kapsıyor. Ekim ayındaki Dünya 
Gıda Günü’nü kutlamak için küresel anlamda 
düzenlenecek yüzlerce etkinlik ve faaliyette 
zirvenin sonuçları incelenecek ve önümüzdeki yol 
tartışılacak.
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DAHA SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN 
DAHA YEŞİL ŞEHİRLER
Dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde 
yaşıyor ve gıda arzının %70’ini tüketiyor. Bu nedenle, 
şehirlerin sürdürülebilir kalkınmada odak noktası 
olmaları gerekiyor.

FAO Yeşil Şehirler Girişimi, önümüzdeki üç yıl içerisinde en az 
100 kentin ve kent çevresindeki nüfusun geçim kaynaklarını 
ve refah düzeyini iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda 
planlanan faaliyetlerden bazıları şöyle:

• Tedarik zincirlerini kısaltan kentsel tarım faaliyetlerinin 
yaygınlaştırılması

• Beslenme kaynaklı hastalıkların azalmasını sağlayacak 
sağlıklı beslenme şekillerinin teşvik edilmesi

• Gıda israfının azaltılması ve yönetilmesi

• Daha sağlıklı bir çevre için yeşil alanların artırılması

• Daha iyi bir gıda sistemi planlaması için kentsel ve kırsal 
alanlar arasındaki bağın yeniden kurulması 
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Sürdürülebilir ve adil 
Sürdürülebilir bir tarım-gıda sistemi; yeterli, besleyici ve güvenilir 
gıdanın herkes için erişilebilir olduğu ve hiç kimsenin açlık veya yetersiz 
beslenmeyle karşı karşıya kalmadığı bir sistemdir. Bu sistemde gıdalar 
semt pazarlarında veya gıda depolarında saklanır. Daha az gıda israf 
edilir ve gıda tedarik zinciri; olumsuz hava koşullarına, fiyat artışlarına 
veya salgınlara, çevresel bozulmalara ya da iklim değişikliği gibi şoklara 
karşı daha dayanıklı olur. Sürdürülebilir tarım-gıda sistemleri, ekonomik, 
sosyal ve çevresel temellerden ödün vermeksizin, gelecek nesillere gıda 
güvenliği ve beslenme fırsatı sunar. Bu sistemler daha iyi üretimin, daha 
iyi beslenmenin, daha iyi bir çevrenin ve kimseyi geride bırakmadan daha 
iyi bir yaşamın öncüsüdür.  

Tüketicinin gücü
Seçtiğimiz gıdalar ve onları hazırlama, pişirme, saklama ve atma 
şekillerimiz, her birimizi tarım-gıda sisteminin işleyişine etki eden aktif 
bir aktör haline getirir. Her birey tüketicidir ve bugün, eski alışkanlıkları 
değiştirmenin ve böylece tarım-gıda sistemlerini olumlu yönde 
dönüştürmenin zamanıdır. Besleyici, çevreye ve topluma karşı duyarlı 
ürünleri tercih ederek piyasayı etkileyebiliriz. Bu davranış, devletleri daha 
sürdürülebilir politikalar benimsemeye itecek, gelişmiş tarım yöntemlerini 
destekleyecek ve sürdürülebilir beslenmeye yönelik daha büyük 
yatırımları teşvik edecektir.
Günlük hayatımızda; beslenme alışkanlığımıza yerelde ve mevsiminde 
yetiştirilen yeni gıdaları ekleyerek, gıda israfını azaltarak, gereksiz 
paketlenmiş gıdaları satın almayı reddederek ve tükettiğimiz gıdaların 
çevresel ve toplumsal etkilerini öğrenerek başlayabiliriz.

SORUMLULUK SAHİBİ  
TARIM-GIDA SİSTEMLERİ
Devletler, giderek artan şekilde 
özel şirketlere sorumlu iş ahlakı 
yönergelerine uyma zorunluluğu 
getiriyor. Tarım sektöründe sorumlu 
iş ahlakı, tedarik zincirlerindeki 
olumsuz toplumsal ve çevresel 
etkileri belirleme, hafifletme ve 
önlemeyi gerektiriyor; özellikle de 
üretimden, işleme ve perakende 
satışa kadar tüm süreçte çocuk 
işçiliği gibi toplumsal risklerin 
ve ormansızlaşma gibi çevresel 
etkilerin görülebileceği gelişmekte 
olan ekonomilerden ürün alındığı 
durumlarda.

•   
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•   

FAO ÇALIŞMALARI
• FAO, Nepal’in arazisi tahrip olmuş Churia bölgesinin ülkenin gıda 

güvenliğinde oynadığı kritik rolünün geri kazandırılması için bir proje 
yürütüyor. Projenin merkezinde toprakta ve ormanlarda yaşanan 
bozunumun geri kazanımı yatıyor. Peyzajın korunmasına yönelik 
çalışmalar 200 bin haneye fayda sağlıyor ve uzun vadede gıda 
üretiminde daha büyük bir iyileşme öngörülüyor.

• FAO, Angola, Honduras ve Peru’da balığın okul beslenme 
programlarına dahil edilmesi için devletlerle iş birliği yapıyor. Bu 
strateji, çocuklara zengin bir protein, vitamin ve mikro besin kaynağı 
sunarken balıkçılar, su ürünleri yetiştiricileri ve işletmeler için de 
gelir sağlıyor.

• FAO, diğer ülkelerde ise uygulamalı eğitim yoluyla okullarda gıda 
okuryazarlığını artırmaya yönelik desteklerde bulunuyor. FAO, 
Kamboçya’da ve Gana’da çocuklarla birlikte çalışarak okullarda 
sunulan gıdaların, çocukların besleyici gıdalara erişim haklarına 
uygun olmasını sağlıyor.

• Türkiye’de, FAO’nun öncülüğünü üstlendiği kamu-özel ortaklığı, 
konaklama sektöründeki gıda atıklarının azaltılmasını hedefliyor. FAO, 
Tarım ve Orman Bakanlığı ve toptan gıda satışı yapan Metro Türkiye 
şirketiyle birlikte otellerde, barlarda ve restoranlarda çalışan insanlar 
için gıda israfının nasıl azaltılabileceğine dair bir kılavuz hazırlıyor. Bu 
kılavuz artan gıdaların bağış veya geri dönüşüm yoluyla yenmeyecek 
durumda olanların ise hayvan yemi, gübre veya biyoenerji olarak nasıl 
değerlendirilebileceğine ilişkin tavsiyeler içeriyor. Mutfak ve servis 
personeli, şeflerden ‘sıfır atıklı menüler’ hazırlama, gıda ürünlerini 
güvenli şekilde saklama ve artan gıdaları başka amaçlarla kullanma 
konularında dersler alıyor.

• FAO, Kırgızistan’da bir Nakit+ Programını başlattı. Program 
çerçevesinde tarımsal girdi ve varlıklar, organik ve iklim-dostu üretim 
eğitimleri, yayım hizmetleri ve beslenme konusunda farkındalık 
eğitimleri sağlanıyor. 

• Filipinler’in Kordilyar tepelerindeki Pasil Nehri Vadisinin teraslarında 
FAO’nun Dağ Ortaklığı Ürünleri belgelendirme ve etiketleme programı, 
500 kadına geleneksel Ulikan kırmızı pirinç türlerini koruyup 
pazarlamada, böylece tarımsal biyoçeşitliliği korumada yardımcı 
oluyor ve sürdürülebilir bir gelir kaynağı sağlıyor.

• Suriye’de son 10 yılda yaşanan çatışmalar, can kayıplarının yanı 
sıra ekonomik güçlükleri ve gıda güvensizliğini de beraberinde 
getirdi. FAO tarafından başlatılan bir girişimle, ülkede mevsimindeki 
bazı ürünlerin işlenmesi için gerekli ekipmanların bulunduğu gıda 
işleme üniteleri kuruldu. Ayrıca kadınları küçük ölçekli tarımsal gıda 
işletmeleri kurma ve ürünlerini pazarlamaları yönünde destekleyecek 
ve eğitecek adımlar atıldı. 
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GIDA KAHRAMANLARI 
Dünyada tüketilen gıdanın üçte biri, iki hektardan daha küçük arazilerde üretim 
yapan çiftçiler tarafından üretiliyor. Çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde 
yoğunlaşan bu işletmeler, genelde yoksul ve kendileri için gıda güvenliğini 
sağlayamayan aileler tarafından işletiliyor. Şayet bu gıda kahramanları gıda 
sistemlerinin dönüşümünde öncü bir rol üstlenecekse önce kendi sağlıklarını 
ve geçim kaynaklarını koruyabilecekleri düzeyde eğitime, finansal kaynaklara, 
desteğe ve pazarlama imkanlarına sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca sosyal 
korumaya da daha fazla erişebilmeliler.   
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YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER
Dünya genelinde birçok ülkede yapılan yenilikçi çalışmalar 
gıdanın üretim, işleme, pazarlama ve tüketim biçimlerini 
değiştirerek daha dayanıklı ve güçlü tarım-gıda sistemleri 
inşa etmeye yardımcı oluyor. Dijital teknolojilerle yenilikçi 
uygulamalar; gıda zincirlerinin düzenlenmesi, çiftçilerin 
pazara erişiminin artması, su ve toprak yönetiminin 
iyileştirilmesi, zararlı ve hastalıklarla mücadele ve afetlere 
hazırlık amacıyla kullanılıyor. Öngörülü teknolojiler ve 
matematiksel analizler, iklimsel dayanıklılığı inşa etmek için 
gerekli teknolojilerle birleştiğinde, üreticilerin kaynaklarını 
ziyan etmeden, ihtiyaç duyulan ürünleri yetiştirmelerine 
yardımcı olabilir.

FAO, sorunların çözümü ve tarım sektöründeki dijital 
uçurumun kapatılması için yeni teknolojilerin kullanımında 
öncü bir rol oynuyor. FAO’nun 1000 Dijital Köy Girişimi, 
dünya genelindeki köy ve kasabaların dijital dönüşümünü 
desteklerken, Dijital Hizmetler Portföyü on binlerce çiftçiye 
bilgi ve tavsiye içeren mesajlar veriyor. EarthMap adı verilen 

ve FAO tarafından Google iş birliğiyle geliştirilen açık kaynak 
kodlu ‘Büyük Veri’ aracı, arazi izleme çalışmalarında gelişmiş 
coğrafi verilere erişimi kolaylaştırıyor.

Teknolojik gelişmelerin yanı sıra tarım-gıda sistemlerindeki 
ulusal istatistik ve izleme sistemlerinin ve veri analiz 
kapasitesinin geliştirilmesi de oldukça önemli. Çünkü 
güvenilir bilgi; sürdürülebilir ve kapsayıcı gıda sistemlerinin 
gelişimine destek olabilecek etkili politikaların tasarlanması 
ve izlenmesinin temel bir ön koşuludur.

FAO, insansız hava araçlarını Batı Afrika’da çöl çekirgesi 
istilasıyla mücadele için, Myanmar’da ise ormanların ve 
arazinin sürdürülebilir kullanımına yardımcı olmak amacıyla 
kullanıyor. Temelde, birçok akıllı telefon uygulaması küçük 
çiftçilerin zararlıları tespitine, balıkçıların kayıt tutmalarına 
ve ürünlerini satmalarına, hayvancılıkla uğraşanların ise 
hayvanlarıyla ilgilenebilmelerine yardımcı oluyor.
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Ülkeler neler yapabilir? 
• Etkili, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir tarım-gıda 

sistemlerine yönelerek her yerde ve herkes için, uygun 
fiyatlı, besleyici ve güvenilir gıdaya erişilmesini sağlayabilir.

• Politika oluştururken gıda sistemini etkileyen, tarım, sağlık, 
eğitim, çevre, su, sanitasyon, toplumsal cinsiyet, sosyal 
koruma, ticaret, istihdam ve finans gibi alanları dikkate alan, 
kanıta dayalı bir yaklaşım benimsenebilir.

• Yeniliğin ve yereldeki geleneksel bilginin önemini, kadınların 
ve gençlerin gıda sistemlerinin dönüşümündeki öncü rolünü 
dikkate alabilir.

• Küçük ölçekli çiftçilere geçim kaynaklarını 
güçlendirmelerinde, eğitim, mali destek, dijital teknolojiler, 
yayım hizmetleri, sosyal koruma, erken uyarı sistemleri 
ve iklim değişikliğine dayanıklı ürün çeşitleri veya hayvan 
türlerine erişimlerini artırmalarında yardımcı olabilir. 

• Gıda farkındalığını arttırabilir. Özel sektörü daha besleyici 
ve sürdürülebilir gıdalar üretmeye, gıda israfını daha yüksek 
sorumluluk bilinciyle yönetmeye ve sağlıksız gıdaların 
pazarlanmasını kısıtlamaya teşvik edebilir.

• Hasat sonrası gıda kaybını en aza indirecek altyapıya, 
hesaplı teknolojilere ve eğitimlere yatırım yapabilir.

• Uluslararası standartlar ve kontrol sistemlerini geliştirerek 
ve kullanarak, insanları, hayvanları, bitkileri ve çevreyi 
tehdit eden durumlarla mücadelede ‘Tek Sağlık Yaklaşımı’nı 
uygulayıp gıda güvenilirliğini destekleyebilir.

Çiftçiler neler yapabilir? 
• İletişim içerisinde olup, yayım hizmetlerine, çiftçi 

örgütlerine, kooperatiflere ve uygulamalı çiftçi okullarına 
katılabilir. Besin, biyoçeşitlilik, dijital teknolojiler ve tarım 
teknikleri gibi konularda farkındalık kazandıracak eğitimler 
alabilirler.

• Biyoçeşitliliği gözeten, daha çok çevre dostu olan ve doğal 
kaynakları daha verimli kullanan sürdürülebilir tarımsal 
uygulamaları benimseyebilirler.

• Doğal kaynakları sürdürülebilir şekilde tüketen, kuraklık 
ve hastalıklara karşı daha dayanıklı tohum türlerini ve 
hayvan cinslerini kullanan, iklim dostu tarım yaklaşımlarını 
değerlendirebilirler.

• Doğru zamanda hasat yaparak, depolarını iyileştirerek ve 
örnek uygulamalarla teknolojileri öğrenerek kayıpları en aza 
indirebilirler.
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Özel sektör neler yapabilir?
• Ürünlerdeki doymuş yağ, trans yağ, şeker ve tuz seviyelerini 

sınırlandırabilir ve anlaşılır etiketler hazırlayabilirler. 
Böylece gıda güvenilirliğini ve kalitesini arttırmış olurlar.

• İnsana yaraşır çalışma koşulları sağlayabilir ve çalışanların 
işyerinde besleyici gıdalara erişimini sağlayabilirler.

• Uzun raf ömrü olan ve gıda güvenilirliğini arttıran, doğada 
çözünebilir veya geri dönüştürebilir malzemelerden oluşan 
ambalajlar seçebilirler.

• Finans sektörü, kredi ve mevduat araçlarını, kadınlar 
ve gençler de dahil olmak üzere daha geniş kitlelerin 
kullanımına sunabilirler.

Akademik kuruluşlar neler yapabilir?
• Sürdürülebilir gıda sistemlerine yönelik iklim değişikliği 

stratejilerinin tanıtımı için kanıta dayalı bilgiler üretebilir ve 
bu bilgileri devletlerle paylaşabilirler.

• Üniversiteler, okullar, teknik eğitim kurumları, meslek 
okulları ve eğitim merkezleri, öğrencilerine beslenme 
konulu eğitimler vermelidir.
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Sivil toplum neler yapabilir?
• Sağlıklı ve sürdürülebilir gıda 

tercihlerine yönelik kampanyalar ve 
bu fikri savunan faaliyetlerle değişime 
destek olabilirler. 

• Dünya genelindeki yoksullara, küçük 
çiftçilere, yerli halklara, kadınlara söz 
hakkı tanıyabilirler. Çünkü tarım-gıda 
sistemleri ancak herkesin bu sürece 
katılabilmesi halinde dönüştürülebilir.

Bizler hep beraber neler 
yapabiliriz?
• Aşırı işlenmiş gıdalar yerine daha 

çeşitli ve besleyici gıdaları tercih 
edebiliriz. Sağlıklı gıdalara yönelik bir 
talep oluşturabiliriz.

• Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ilan 
edilen 2021 yılı, bize daha fazla taze 
gıda üretimi yapmamız ve yerel türler 
hakkında bilgi edinmemiz gerektiğini 
hatırlatıyor.

• Beslenme düzenimize, hayvansal 
proteinlerden daha ucuz ve dünya 
kaynaklarını daha az kullanan 
kuruyemiş ve baklagiller gibi bitki 
temelli proteinleri ekleyebiliriz.

• Bozulma ve israfı önlemek için 
alışverişlerimizi ve öğünlerimizi 
planlayabiliriz.

• Satın aldığımız ürünlerde, üreticiler 
ve dünyamız için sürdürülebilir 
üretim şartlarına uyan, FAO destekli 
ve benzer etiketlerin olup olmadığını 
inceleyebiliriz.

• Sürdürülebilir ve sağlıklı beslenmenin 
savunucusu olun! Yaşadığınız 
toplumda sesinizi duyurun ve 
sağlıklı gıdanın okullarda, bakım 
merkezlerinde ve diğer kamusal 
alanlarda erişilebilir olmasını 
sağlayın.

• 
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3 milyarı aşkın  insan 

(dünya nüfusunun yaklaşık %40’ı), 
sağlıklı bir şekilde 
beslenmek için yeterli 
ekonomik güce sahip 
değil.  

Yaklaşık 2 milyar insan 
kötü beslenme ve hareketsiz yaşam 
tarzları nedeniyle aşırı kilolu 
veya obez. Buna bağlı sağlık 

harcamaları 2030 yılı 
itibarıyla yıllık 1,3 
trilyonu geçebilir.

Tarım-gıda sistemleri diğer 

tüm sektörlerden daha fazla olarak, 
1 milyar kişiye istihdam 
sağlıyor.

KISA BİLGİLER

Küçük ölçekli arazi sahibi 
çiftçiler, yoksulluk, finans, 
eğitim ve teknolojik imkanlara 
erişim kısıtlılıkları gibi zorluklara 
rağmen, dünyadaki gıdanın 
%33’ünden fazlasını üretiyor. 

Dünya genelinde, 25-34 yaş grubunda 
aşırı yoksulluk içerisinde 
yaşayan kadınların sayısı 

erkeklerden %20 daha 
fazla ve yerli kadınların 

%18’inden fazlası günlük 

1.90 dolardan daha az bir 

parayla geçinmek zorunda.

Bugün dünyadaki mevcut 
gıda sistemleri, dünyadaki 
insan kaynaklı sera gazı 

salınımının %33’ünün 
fazlasından sorumlu.

Dünyadaki gıdaların 
%14’ü yetersiz hasat, işleme, 
saklama ve taşıma nedeniyle 

kayboluyor  

 %17’si tüketici düzeyinde 
israf ediliyor.

Dünya nüfusunun %55’i 
şehirlerde yaşıyor ve 

2050 itibariyle bu oranın 

%68’e yükselmesi 
bekleniyor. 

İnsanların %10’u bakteri, 
virüs parazitleri veya kimyasal 
maddelerle kirletilmiş, 
güvenilir olmayan 
gıdaların etkisi altında 
kalıyor. 



BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Roma, İtalya

150 ülkede gerçekleştirilen kolektif eylemler Dünya Gıda Gününü  
BM takviminde en çok kutlanan günlerinden biri kılıyor. Yapılan yüzlerce 
etkinlik ve faaliyet, devletleri, işletmeleri, STK’ları, medyayı ve halkı bir 
araya getiriyor. Böylece açlıkla mücadele eden ve sağlıklı gıdaya erişim 
ihtiyacı olan insanlar için dünya çapında farkındalık ve eylemler teşvik 
ediliyor. 2021 yılında #DünyaGıdaGünü, dünya genelinde ülkeler küresel 
COVID-19 salgınının etkileriyle mücadele ederken ikinci kez kutlanacak. 
Şimdi birlikte inşa edeceğimiz geleceğe bakma zamanı.

Dünya Gıda Günü

#DünyaGıdaGünü
#GıdaKahramanları
fao.org/world-food-day
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