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16 EKİM 
DÜNYA GIDA GÜNÜ (2019) 

 

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün kuruluş yıldönümü olan 16 Ekim 1945 

tarihi, her yıl "Dünya Gıda Günü" olarak kutlanmaktadır. Dünya genelinde FAO üyesi 150’den 

fazla ülkede, açlık ve yoksulluk çeken bireyler için farkındalık oluşturmak, herkes için temel bir 

hak olarak kabul edilen gıda güvencesine erişebilmesine katkı sağlamak ve açlık, gıda dağılım 

eşitsizliği konusunda harekete geçmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.1 

Gıda güvencesi kavramı, tüm insanların aktif ve sağlıklı bir hayat için ihtiyaç duydukları sağlıklı 

gıdaya ve besin maddelerine; fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan tam zamanlı erişimlerinin 

olmasıdır.2 Bu kavram dünya çapında yetersiz beslenmenin önlenmesi ve beslenme 

konusundaki eşitsizliklerin giderilmesi hedeflenerek ortaya konulmuştur.  Bu eşitsizlikler dünya 

nüfusunun belirli bir kesiminin gıdaya erişimde yaşadığı sorunların yanında, nüfusun başka bir 

kesiminin aşırı tüketimine bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. 820 milyonun üzerinde insan 

açlık sorunu yaşamakta iken dünya üzerinde bu sayıdan daha fazla sayıda şişman ve fazla kilolu 

insan bulunmaktadır.3 

Dünya Gıda Günü, Birleşmiş Milletler’in 2030 yılında ulaşmayı amaçladığı Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri’nin ikinci maddesi olan “Sıfır Açlık (Zero Hunger)” hedefine yönelik olarak 

önemli bir farkındalık günü olarak kabul edilmektedir.4 Dünya Gıda Günü 2019 yılı kapsamında 

vurgulanmak istenen ise “Sıfır Açlık”a ulaşmanın sadece açlığı hedef alarak mümkün olmadığı, 

insanların beslenmeye karşı tutumlarının da değiştirilmesi gerektiği olmuştur. Bu yıl, Dünya 

Gıda Günü kapsamındaki etkinlikler sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmenin herkes için 

erişilebilir ve uygulanabilir olmasının sağlanması için sektörler arası eylem çağrısında 

bulunmaktadır. Aynı zamanda hepimizi yediklerimiz konusunda düşünmeye davet etmektedir. 

Bu amaçla bu yılın teması: “Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sıfır açlığın olduğu bir dünya için, 

sağlıklı beslenme.” olmuştur.3 

 

Şekil 1. Dünya Gıda Günü 2019 Yılı Görseli5 

                                                           
1 [Internet] https://www.greeningtheblue.org/event/world-food-day Erişim: 09.10.2019. 
2 [Internet] http://www.fao.org/3/y4671e/y4671e06.htm Erişim: 09.10.2019. 
3 [Internet] http://www.fao.org/world-food-day/theme/en/ Erişim: 09.10.2019. 
4 [Internet] https://www.greeningtheblue.org/event/world-food-
day#targetText=World%20Food%20Day%20is%20a,worldwide%20hunger%20from%20our%20lifetime. Erişim: 09.10.2019. 
5 [Internet] http://www.fao.org/world-food-day Erişim: 09.10.2019. 
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Yıllar içinde beslenme alışkanlıklarımız gelir düzeyi artışına ve küreselleşmeye bağlı olarak 

değişmiştir. Mevsimlik, lifli, bitkisel ağırlıklı diyetten yüksek yağ, şeker ve tuz içeren hayvansal 

ağırlıklı diyete doğru bir değişim görülmektedir. Evde yemek hazırlamaya ayrılan sürenin 

azalması ile birlikte ayak üstü beslenme (fast-food) tüketimi ve sokak yemeklerine yönelimde 

artış olmuştur. Bu yaşam tarzının getirdiği sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam gelir düzeyi 

yüksek ve düşük fark etmeksizin tüm ülkelerde şişmanlık görülme sıklığında artışa sebep 

olmuştur. Yetişkin yaş grubunda 670 milyonun üzerinde, 5-19 yaş aralığında 120 milyonun 

üzerinde, 5 yaş altı grupta ise 40 milyon insan şişman ve fazla kiloluyken; 820 milyonun 

üzerinde insan açlık problemi yaşamaktadır.3  

Besleyici gıdalara ve sağlıklı bir diyete ulaşmada karşılaşılan problemlerin ortaya çıkışında, 

tarımsal dengelerin bozulması da önemli bir neden olarak ortaya çıkmaktadır. Tüketimi 

karşılamaya yönelik aşırı gıda üretimi, iklim değişikliğinin de etkileriyle biyolojik çeşitliliği 

azaltmakta, yerel türlerin yok edilmesine sebep olmaktadır. Bu da taze meyve-sebzeye ulaşma 

problemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarih boyunca 6000’den fazla bitkisel tür gıda 

üretimi için kullanılmış olmasına karşın bugün yalnızca dokuz bitki türü toplam ürün üretiminin 

%66’sını oluşturmaktadır. Sağlıklı beslenmenin planlanabilmesi ve tarımsal üretimin 

sürdürülebilirliği için biyolojik çeşitlilik önemlidir.3,4 

Günümüzde şişmanlık ve yetersiz beslenme; üç insandan birisini etkilemektedir ve bu sayının 

giderek artması beklenmektedir. Fakat bu durum ve yol açtığı sorunlar çözümsüz değildir. 

Küresel çabalar ile bu tehlikenin önüne geçilebileceği unutulmmamalıdır.3 

 


