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16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ (2021) 

 
Dünya Gıda Günü; açlık ve sağlıklı gıdaya erişimde yaşanan problemlere dikkat çekmek ve herkes 
için sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak amacıyla her yıl kutlanmaktadır. Birleşmiş Milletler 

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim’i 1979 yılında Dünya Gıda Günü 

olarak belirlemiştir.1  
 
Küresel düzeyde bütün ülkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) pandemisinin etkileriyle 
mücadele etmeyi sürdürürken, aynı zamanda pandemi tüm gıda sisteminin kırılganlığını gözler 
önüne sermiştir. Sınırların kapatılması, ticaretin kısıtlı hale gelmesi ve karantina önlemleri, yerel 
ve uluslararası gıda temini zincirlerini bozarak sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi azaltmıştır.2,3    
 
Pandemi, dünyada halen 690 milyon açlıkla karşı karşıya olan kişilere sayısal olarak 100 milyondan 
fazla kişinin eklenmesine neden olabilecek ekonomik durgunluğa yol açmıştır.4 Yaşanan gelir 
kayıplarının özellikle gelirlerinin büyük bölümünü gıdaya harcayan düşük gelirli bireyleri etkilediği 
belirtilmektedir. Bu durum milyonlarca yetersiz beslenen insana ek olarak yaklaşık 144 milyon 
çocuğun uzun süreli yetersiz beslenmesinin sonucu olan bodurluk ile karşı karşıya kalmasına 
neden olmaktadır.2 Beslenme ile ilgili 2021 yılına ilişkin aşağıdaki değerlendirmeler önem 
kazanmıştır: 3 
 
 Dünya nüfusunun neredeyse %40’ı (3 milyardan fazla insan) sağlıklı beslenme için gerekli 

gıdayı ve ihtiyaçlarını karşılayamamıştır. 
 Yaklaşık 2 milyar insan kötü beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle aşırı kilolu veya 

obez iken bu durumla ilişkili sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin, 2030 yılına kadar yılda 1,3 
trilyon ABD dolarını aşması beklenmektedir. 

 Dünya gıda üretiminin %14'ü hasat dönemindeki hatalar; taşıma, depolama ve nakliyeye bağlı 
yanlış uygulamalar nedeniyle kayba uğramaktadır. Gıdaların %17'si ise tüketici düzeyinde israf 
edilmektedir. 

 Dünya üzerindeki nüfusun %10’u bakteri, virüs, parazit veya kimyasal maddelerle kirlenmiş 
güvenli olmayan gıdaları tüketmek zorunda kalmaktadır.   

 
  

                                                           
1 IISD. World Food Day 2021. [İnternet] https://sdg.iisd.org/events/world-food-day-2021/ Erişim: 12.10.2021 
2 UN News. ‘Time for global solidarity’ to overcome COVID’s health, social and economic challenges. [İnternet] 
https://news.un.org/en/story/2020/10/1075322 Erişim: 12.10.2021 
3 Food and Agriculture Organisation of the United Nations. Sustainable Development Goals. World Food Day. [İnternet] 
http://www.fao.org/world-food-day/about/en/ Erişim: 12.10.2021 
4 Food and Agriculture Organisation of the United Nations. Sustainable Development Goals. World Food Day. Our acions are our 
future. [İnternet] https://www.fao.org/3/cb5506en/cb5506en.pdf Erişim: 12.10.2021 
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Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDGs) önemi 
daha fazla öne çıkmaktadır. Hedefler arasında yer alan 2 No’lu “Açlığı sonlandırın, gıda 
güvencesini, yeterli beslenmeyi sağlayın ve sürdürülebilir tarımı teşvik edin” hedefi5; 2030 yılına 
kadar açlığın sona erdirilmesi, bebekler de dahil olmak üzere hassas durumdaki insanların yıl 
boyunca besleyici ve yeterli gıdaya erişiminin sağlanması, her türlü yetersiz beslenmenin sona 
erdirilmesi, yaşlıların beslenme ihtiyaçlarının uygun şekilde giderilmesi, sürdürülebilir gıda 
sistemlerinin desteklenmesi, afetlere dayanıklı tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi ve 
bunlara erişilebilmesi için uluslararası işbirliğinin artırılması şeklindedir.6   
 
Dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyar kişiye ulaşması beklenmektedir. Günümüzde bile gıdaya 
erişimde eşitsizliklerin yaşandığı koşullarda; bu nüfus artışının doğal kaynaklar ve çevre üzerinde 
her zamankinden daha fazla baskı yaratması beklenmektedir. Özellikle iklim değişikliği ile birlikte 
nüfus artışı, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılmasının önünde büyük bir engel olarak öne 
çıkmaktadır.4 

 
Günümüzde; 
 
 Küçük ölçekli çiftçiler; yetersiz eğitim ve kaynakları ile yeni tarımsal teknolojilere 

erişimlerindeki eksikliklere rağmen, dünya gıda üretiminin %33'ten fazlasını üstlenmektedir. 
 Dünyanın gıda sistemleri şu anda küresel olarak insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının 

%33'ünden fazlasından sorumludur.3 
 
Sürdürülebilir bir tarım sistemi; yeterli, besleyici ve güvenli gıdaların herkes için uygun fiyata ve 
tamamen erişilebilir olduğu bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çevre dostu, daha az gıdanın 
israf edildiği ve tedarik zincirinin aşırı hava koşulları, salgın hastalıklar gibi dış etkilere karşı daha 
dayanıklı olduğu sistemler gelecek nesiller için ekonomik, sosyal ve çevresel temellerden ödün 
vermeden tüm topluma gıda güvenliği ve beslenme sağlar. Herkes için daha iyi üretim, daha iyi 
beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam sağlarlar.3  

 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün tarımsal gıda sistemlerinin dönüşümüne verdiği 
destek, sistemin adil ve kapsayıcı olması için ele alınması gereken sosyal yönlerle birlikte 
sürdürülebilir doğal kaynak yönetimine odaklanmaktadır.  
 

Bu bilgiler ışığında 2021 yılı Dünya Gıda Günü’nün teması "Eylemlerimiz Geleceğimizdir – 
Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam” olarak 

belirlenmiştir.7,Bu bağlamda; tüm dünyada, Dünya Gıda Günü’ne özel olarak sürdürülebilir gıda 
ürünleri ile tarım aktivitelerinin desteklenmesi için etkinlikler planlanmıştır.8 

                                                           
5 UN. Department of Economic and Social Affairs. [İnternet]https://sdgs.un.org/goals/goal2 Erişim: 12.10.2021 
6 IISD. Goal 2 – Zero Hunger. [İnternet] https://sdg.iisd.org/sdgs/goal-2-zero-hunger/ Erişim: 12.10.2021 
7 Food and Agriculture Organisation of the United Nations. World Food Day 2021 – It’s your day!. [internet] 
https://www.fao.org/brussels/news/detail/en/c/1416785/ Erişim: 12.10.2021 
8 Sustainable Food Summit. The Future of Food. [İnternet] https://surdurulebilirlik.com.tr/en/etkinlik/sustainable-food-summit-
2021/ Erişim: 12.10.2021 
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Böylesine önemli bir konuda daha fazla farkındalık oluşturmak adına bize yardımcı olabilir, sizler 
de bu daveti paydaşlarınıza iletebilirsiniz. 
 
Dünya Gıda Günü teması ile uyumlu olarak tüketicilere düşen sorumluluklar bulunmaktadır: 4 
 
 Yüksek miktarda işlenmiş gıdalar yerine birbirinden farklı besleyici gıdaları tercih edilerek 

sağlıklı gıdalara talep oluşturmak 
 Bozulma ve yiyecek israfını önlemek için alışverişlerimizi ve gıda hazırlama sürecini planlamak 
 FAO tarafından Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı olarak ilan edilmiş olan 2021’de günlük 

beslenmemizde taze sebze ve meyveye daha fazla yer vermek ve yerli üretim çeşitliliğini 
öğrenmek 

 Günlük beslenmemizde protein kaynağı olarak hayvansal kaynaklı besinler yerine protein 
baklagiller gibi bitkisel bazlı besinleri eklemek 

 Sürdürülebilir sağlıklı diyetlerin savunucusu olmak! Çevrenizde bu konu hakkında konuşmak 
ve okullarda, bakım evlerinde ve diğer halka açık ortamlarda sağlıklı yiyeceklerin 
bulunduğundan emin olmak 

 
Sonuç olarak; bu yıla özgü temayla ilgili farkındalığın en üst düzeyde olmasının gereğinin bilinciyle, 
sağlıklı beslenmenin kamusal bir sorumluluk olduğu ve çalışmaların bu bakış açısıyla 
sürdürülmesinin yararlı olacağı unutulmamalıdır. 
 

 
Orijinal görsel için kaynak: https://www.fao.org/world-food-day/en 
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