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16 EKİM 
DÜNYA GIDA GÜNÜ 

 

“İKLİM DEĞİŞİYOR, GIDA ve TARIM DA DEĞİŞMELİ !” 

 

 

 

Gıda güvencesi, insanların sağlıklı ve nitelikli bir yaşam sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyduğu yeterli, 

güvenli ve besleyici gıdaya; sosyal, fiziksel ya da ekonomik bir engel olmadan, her zaman ulaşabilmesidir.1  

Tüm dünyada insanların yaşamak, bedensel ve diğer açılardan gelişimlerini sağlamak için yeterli gıdaya 

ulaşmaları ve bu gıdaların sağlık yönünden güvenli olması temel bir hak olarak görülmektedir. Bununla 

birlikte dünyada büyük bölümü kırsal alanlarda olmak üzere, insanların günlük beslenmelerinde yeterli 

miktar ve nitelikte gıdaya ulaşamaması ya da sürekliliğin sağlanamaması gerçeği, insanlığı açlık sorunu ile 

karşı karşıya bırakmaktadır.2 

Birleşmiş Milletler’in 2015 yılı verilerine göre dünyada 795 milyon kişi açlıkla karşı karşıyadır; yani 

dünyadaki her dokuz kişiden birisi açlıkla mücadele etmektedir. Dünyada gıda kaynaklarının yeterli 

olmasına karşılık; gıda dağıtımında/dağılımındaki eşitsizlikler ve tüketim sistemi sorunun önemli 

parçalarını oluşturmaktadır. Bu alandaki en temel hedef dünyada hiç aç insan olmaması olarak 

belirlenmiştir.2,3 

 

                                                           
1 [Internet] http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/en/ Erişim:7.10.2016. 
2 [Internet] http://www.fao.org/news/story/en/item/288229/icode/ Erişim:7.10.2016. 
3 [Internet] http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/UNDP_MDGReport_EN_2014Final1.pdf 

Erişim:7.10.2016. 
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün kuruluş günü olan 16 Ekim, Dünya Gıda Günü olarak 

kabul edilir. Her yıl örgüt bünyesindeki 150’nin üzerinde ülke tarafından, gıda üretimi, tüketimi ve gıda 

güvencesine ilişkin konuların işlendiği çeşitli etkinliklerle, dünyadaki açlık sorunu ve açlıkla mücadele 

hakkında farkındalık oluşturulmaya çalışılır ve herkes için gıda güvencesi sağlanması gündeme taşınır.4 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından bu yılki Dünya Gıda Günü teması “İklim 

değişiyor, gıda ve tarım da değişmeli !” olarak belirlenmiştir. Gıda güvenliği, iklim değişikliğinin etkilediği 

en önemli alandır. Dünyanın en yoksulları olan kırsal kesimde yaşayan topraksız çiftçiler ve balıkçılar 

değişen iklimle ve buna bağlı yükselen sıcaklıklarla ilişkili hastalıklarla mücadele etmektedirler.4,5 Ayrıca bu 

yıl Roma’da 16 Ekim’de “SIFIR AÇLIK” koşusu düzenlenecektir. Etkinlikte 10 km koşu yarışı ya da 5 km 

yürüyüş yapılacaktır. Yürüyüş tercihinde yarışma olmayacaktır.6 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün stratejik planlarına göre, dünyadaki nüfus artışı göz önüne 

alındığında, nüfusun gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için mevcut tarımsal üretim %70 artırılmalıdır.7 

Bununla birlikte; günümüzde dünyada üretilen gıdanın 1/3’ünün çöpe gittiği unutulmamalıdır. Bu miktar 

her yıl için 1,3 milyar ton gıda demektir. Dünya nüfusunun 2050 yılında 9,6 milyar olacağı tahmin 

edilmektedir ve bu nüfusun gıda talebini karşılamak için, gıda ve tarım sistemlerinin, iklim değişikliğinin ve 

nüfus artışının getireceği etkilere hazırlanması ve daha esnek, üretken ve sürdürülebilir olmayı başarması 

gerekmektedir. Gıda üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için doğal kaynaklar daha iyi 

kullanılmalı; üretim aşamasında son ürüne ulaşana kadar oluşan gıda kayıpları azaltılmalı; daha iyi hasat, 

depolama, paketleme, ulaşım, altyapı, vb. ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.5 

                                                           
4 [Internet] http://www.fao.org/3/a-i5685e.pdf Erişim:7.10.2016. 
5 [Internet] http://www.fao.org/world-food-day/2016/theme/en/ Erişim:7.10.2016. 
6 [Internet] http://www.fao.org/zero-hunger-run/home/en/ Erişim:7.10.2016. 
7 [Internet] http://www.fao.org/3/a-i4030e.pdf Erişim:7.10.2016. 
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