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Dünya Gıda Günü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) her yıl 1945’te kurulduğu tarih olan 
16 Ekim’i Dünya Gıda Günü olarak kutluyor. 
BM takviminde en çok kutlanan günlerden 
biri olan tarih dünyada 150’den fazla 
ülkede etkinliklerle kutlanıyor. Bu etkinlikler 
açlıktan etkilenen kesimler ile herkesin gıda 
güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma 
ihtiyacı hakkında farkındalık yaratıp eyleme 
geçilmesini teşvik ediyor. Dünya Gıda 
Günü, topluma mesaj gönderme açısından 
da önemli bir fırsat: Yakın gelecekte açlığı 
bitirebilir ve Sıfır Açlık Nesli olabiliriz, 
ancak bu hedefe ulaşmak için hep birlikte 
çalışmalıyız. 
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2016: İklim için eyleme geçme yılı
Eylül 2015’te New York’ta yapılan BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Zirvesi’nde, 193 ülke yoksulluk ve açlığı bitirmek, 
gezegeni korumak ve herkesin refahını sağlamak üzere bir 
taahütte bulundu. Altı ay sonra, İklim Değişikliğine dair 
Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi’ne (UNFCCC) imza 
atan 177 taraf New York’ta toplanarak gıda güvenliğinin 
öneminin kabul edildiği İklim Değişikliğine dair Paris 
Sözleşmesi’ni imzaladı. 2030’da küresel düzeyde Sıfır 
Açlığa ulaşmak büyük bir hedef olmakla birlikte iklim 
değişikliğini masaya yatırmadan ulaşılabilecek bir hedef 
değildir.
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İklim değişiyor.  
O halde gıda ve 
tarım da değişmeli.
İklim değişikliği, gıda güvenliği üzerinde 
önemli bir etkiye sahip. Kronik yetersiz 
beslenmeden etkilenen 800 milyon insanın 
birçoğunu; yüksek sıcaklıklardan ve iklimle 
ilgili afetlerden en çok zarar gören kesim 
olan küçük ölçekli çiftçiler, balıkçılar ve 
hayvancılıkla uğraşanlar oluşturuyor. 
Bu afetler iklim değişikliği ile daha da 
büyüyor ve gittikçe daha fazla ve daha 
şiddetli seviyede meydana geliyor. Bununla 
mücadele etmeye yönelik ortak bir tutum 
oluşturulmaması halinde, dünyanın en 
yoksul ve savunmasız insanlarının birçoğu, 
kendilerini ve ailelerini beslemek için 
yeterince gıda üretemeyecek ve yeterli 
gelir elde edemeyecekler. Gıda güvenliği 
olmadan sosyal ve ekonomik kalkınma da 
mümkün değildir. 

İklim değişikliği, gıda fiyatlarının istikrarını 
da tehdit eder. Değişkenlik gösteren yağış 
miktarı ve sıcaklıklar, olağanüstü hava 
olayları ile birlikte önümüzdeki yüzyılın 
başlangıcında önemli ürünlerde (mısır, 
buğday, pirinç ve soya) büyük azalmaya 
sebep olabilir. Bu düşüşün gıda fiyatları ve 
gıda güvenliği üzerindeki etkisi büyük çaplı 
olabilir. 

Bitkisel üretim, hayvancılık, ormancılık, 
balıkçılık ve su ürünleri gibi tarımsal 
sektörler bu karmaşık zorluğun aşılmasında 
kilit rol oynayabilir. Küçük ölçekli çiftçiler, 
yerel şartlara uyarlanmış sürdürülebilir 
tarım uygulamalarını benimseyerek 
üretkenlik ve gelir açısından önemli 
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kazanımlar elde edebilir, aynı anda tarımsal 
faaliyetlerini ve gelirlerini olağanüstü 
iklim şartlarından daha az etkilenir hale 
getirebilirler. Bunun gibi uyum stratejileri, 
değişen iklim şartlarında yoksulluk ve 
açlıkla mücadele etmede hayati önem taşır.

Tarımsal sektörler küresel su kullanımının 
yaklaşık %70’ini oluşturur ve toprağın, 
ormanların ve ekosistem hizmetlerinin 
sağlığı üzerinde önemli etkiye sahiptir. 
Ekosistem sağlığını ve doğal kaynak 
yönetimini geliştiren sürdürülebilir tarımsal 
uygulamalar, doğal kaynakların aşırı 
kullanımını ve ekosistemdeki bozulmayı 
durdurabilir, hatta tersine çevirebilir. 

Tarımsal sektörler aynı zamanda 
küresel sera gazı emisyonlarının %20
-25’ini oluşturur. Sürdürülebilir tarımsal 
uygulamalar üretkenlik ve dayanıklılığı 
artırabilir, sera gazı emisyon yoğunluğunu 
düşürebilir, ormanların yok olmasına sebep 
olan baskıları azaltabilir ve tümü de karbon 
tutulumu sağlayan toprakları, kırsalı ve 
de ormanları daha sağlıklı hale getirebilir. 
Bu azaltıcı etkiler, tüm tarımsal gelişimi 
engellemeden ve neredeyse sıfır maliyetle 
elde edilebilir. 
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Tarımı iklim değişikliğinin etkilerine nasıl 
uyarlayabiliriz ve sera gazı emisyonlarını nasıl 
azaltabiliriz?

•	 sürdürülebilir	doğal	kaynak	yönetimini	uygulamaya	koymak	(örneğin	gıda	
kayıplarının	ve	israfının	azaltılması,	ormansızlaştırma	ile	aşırı	balık	avcılığının	
engellenmesi);

•	 toprak	yönetimi	ve	verimliliğinin	geliştirilmesi;

•	 ormanlarda	CO2		tutulumunu	güçlendiren	uygulamaların	artırılması	ve	fosil	
yakıtların	kullanımının	azaltılması;

•	 daha	iyi	entegre	su	yönetimi;	

•	 hayvan	atıklarının	alternatif	ve	yenilenebilir	enerji	kaynağı	olan	biyogaza	
dönüştürülmesi;

•	 iklimle	ilgili	afetlerin	engellenmesi	ve/veya	bunlara	hazırlıklı	hale	gelinmesi;

•	 fırtınalara	dayanıklı	balık	kafesleri	ve	havuzları	ile	uyumlulaştırılmış	balıkçılık	
yönetimi	sayesinde	iklim	şartlarına	dayanıklı	bir	balıkçılık	ve	su	ürünleri	sektörü	
oluşturulması.
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Ormancılık
Dünya ormanlarındaki tahribat endişe 
verici bir hızda ilerliyor. Her yıl, yaklaşık 13 
milyon hektarlık orman alanı kaybedilmekte 
veya farklı arazi kullanımları için 
dönüştürülmektedir. Ormansızlaşma ve 
orman tahribatı iklim üzerinde önemli bir 
etkiye sahip olmakla birlikte küresel sera 
gazı emisyonlarının %10-11’ine sebep oluyor. 
Ormansızlaşma, gelirlerini ormancılık 
faaliyetinden sağlayan yoksul kesimler 
üzerinde de önemli etki sahibidir.

Ormanları sürdürülebilir şekilde yönetin. 
Ağaçlar atmosferden karbonu emer ve 
geçim kaynaklarını destekler. 

Orta Afrika
Orta Afrika, 240 milyon hektarın 
üzerinde kapladığı alan ile dünyadaki 
en geniş tropik yağmur ormanı alanına 
ev sahipliği yapıyor. FAO, bu bölgede 
son beş yılda, yılda ortalama 3,1 milyon 
hektarlık ormanın kaybedildiğini ortaya 
koydu. FAO, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP), Dünya Bankası ve 
uluslararası bağışçılar ile birlikte altı Orta 
Afrika ülkesine orman kaynaklarının 
korunması ve sürdürülebilir kullanımının 
teşvik edilmesine dair politika reformları 
yapılması için destek sağlıyor. 2015 
yılında BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Zirvesi’nde başlatılan Orta Afrika Orman 
Girişimi bölgedeki iklim değişikliğinin 
etkileri ve yoksulluğun azaltılmasında 
önemli bir rol oynayacak.
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Tarım
FAO, bitkisel üretim, hayvancılık, balıkçılık 
ve su ürünlerini kapsayan tarımsal üretimin 
artan insan nüfusunu doyurabilmek için 
2050 yılına dek %60 artması gerektiğini 
tahmin ediyor. Buna paralel olarak, iklim 
değişikliğinin başlıca gıda kategorilerindeki 
verimi azaltması bekleniyor. İklim değişikliği 
ile mücadele etmeye yönelik acil ve ortak 
bir tutum belirlenmez ise, tahminlere göre 
2100 yılı itibarıyla mısırda verim %20-45, 
buğdayda %5-50,  pirinçte %20-30,  soyada 
ise %30-60 arasında düşüş gösterecektir. 

Değişen bir iklimde artmakta olan bir 
nüfusu doyurmak için dünyanın daha 
verimli, dayanıklı ve sürdürülebilir tarımsal 

FAO
iklim duyarlı tarım konusunda dünyanın 
önde gelen uzman kaynaklarından 
biridir ve bu uzmanlığını İklim Duyarlı 
Tarım Kaynak Kitabı’nda derlemiştir. 
FAO aynı zamanda Guatemala ve 
Honduras’taki çiftçileri destekleyerek 
iklime dayanıklı tarımsal ormancılık 
sistemlerini uygulamaya koymak üzere 
iklim duyarlı tarım projesi başlatmıştır. 
İsmini ilk geliştirildiği köyden alan 
Quesungual sistemi, ağaçların kesilip 
yakılmasıyla yapılan tarıma bir alternatif 
olarak, her iki ülkede uygulanmakta 
olan geleneksel çiftçilik uygulamaları 
üzerine kurulmuştur. Proje; toprak 
örtüsünün korunması ve gübrenin 
etkin kullanımı yoluyla kuraklığa meyilli 
yamaçlarda bitki örtüsünün, toprağın ve 
su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini 
desteklemektedir. Sistem; toprak ve 
suyun daha kapsamlı korunmasını teşvik 
etmenin yanında emisyonları en aza 
indirmekte ve daha dayanıklı ve verimli 
tarımsal sistemler üretmektedir. 

Quesungual sistemi, çiftçilerin meyve, 
kereste, yakacak odun ve tohum 
gereksinimlerini karşılarken, çiftçilere 
pazarda satıştan gelir sağlar. Gıda 
güvenliği elde edildiğinde çiftçilerin ürün 
rotasyonu yapmaları ürün çeşitliliğini 
de artıracaktır. Aileler tohumlarını 
güvenceye aldıklarında zamanlarını, 
yaşam koşullarını ve eğitimlerini 
geliştirmeye yönelik kullanabilirler.

Tarımın geleceğini değiştirin. Açlığın 
geleceğini değiştirin.

kalkınma türlerine geçiş yapması gereklidir. 
İklim duyarlı tarım yaklaşımı, bu hedefe 
varmak için umut verici olmakla birlikte 
üç ana hedefe ulaşmaya çalışır: tarımsal 
üretkenliğin ve gelirlerin sürdürülebilir 
şekilde artırılması, iklim değişikliğine uyum 
ve dayanıklılık yaklaşımının oluşturulması ve 
mümkün yerlerde sera gazı emisyonlarının 
azaltılması/sonlandırılması.
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Önemli Bilgiler

İklim değişikliği dünyanın en 
yoksul kesimlerini en sert şekilde 
etkiler. Dünyadaki yoksul insanların 
%70’inden fazlası geçinmek için 
tarıma ve doğal kaynaklara ihtiyaç 
duyuyor.

Dünya, 2030 yılı itibariyle açlığı 
sıfıra indirmeyi amaçlıyor. İklim 
değişikliği ile mücadele, açlığın 
bitirilmesi hedefine ulaşmak ve bu 
hedefi başarmak açısından temel 
öneme sahip.

BİLGİ

05
Hayvancılık sektörü tarımsal sera 
gazı emisyonlarının neredeyse 
üçte ikisini, tarımsal metan 
emisyonlarının ise %78’ini 
oluşturmaktadır.

Küresel gıda kayıp ve israfı, yıllık 
toplam sera gazı emisyonunun 
%8’sini oluşturur.

FAO, tarımsal üretimin artan insan 
nüfusunu doyurabilmek için 2050 
yılına dek %60 artması gerektiğini 
tahmin etmektedir. İklim değişikliği, 
bu hedefe ulaşma yolunda önemli bir 
engeldir.

BİLGİ

06

Gelişmekte olan ülkelerde iklim 
değişikliğinin getirdiği afetlerin 
oluşturduğu olumsuz ekonomik 
etkilerin yaklaşık %25’i bitkisel 
üretim, hayvancılık, balıkçılık 
ve ormancılık sektörlerinden 
kaynaklanmaktadır.



13

Dünyada üretilen gıdanın üçte 
birinden fazlası her yıl kayba 
uğramakta veya israf edilmektedir. 
Gıda atıklarının küresel maliyeti, yıllık 
yaklaşık 2,6 trilyon dolarıdır.

2050 yılı itibarıyla ana balık 
türlerindeki avlama oranlarının tropik 
alanlarda %40 düşüş göstermesi 
bekleniyor. Tropik alanlarda geçim, 
gıda ve beslenmenin ana dayanağı 
balıkçılık sektörüdür. 

BİLGİ

07
BİLGİ

10

Küresel gıda israfından oluşan 
emisyonlar neredeyse, küresel 
karayolu taşımacılığında ortaya çıkan 
emisyonlara eşittir. Eğer gıda atıkları 
bir ülke olsaydı, dünyada en fazla 
sera gazı emisyonu yapan üçüncü 
ülke olurdu. 

Ormansızlaşma ve orman tahribatı, 
küresel sera gazı emisyonlarının 
%10-11’lik bir kısmını oluşturuyor.

BİLGİ

08
BİLGİ
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Mahsullerden alınan verim şu anda 
azalmaya başlamış olabilir. 2050 
yılı itibarıyla ise %10-25 arasındaki 
azalmalar her yerde görülür hale 
gelebilir.

İklim değişikliği, gıdalardan 
kaynaklanan hastalıkların farklı 
bölgelere de aktarılmasına sebep 
olarak toplum sağlığını tehdit eder. 

BİLGİ

09
BİLGİ

12

Dünya Gıda Günü 2016
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FAO
hükümetlerle ve hayvancılık 
sektöründeki paydaşlarla beraber 
Sürdürülebilir Hayvancılık Sektörünün 
Geliştirilmesi platformunun desteğiyle 
Küresel Eylem Gündemi’ne katılım 
sağlayarak çalışmaktadır. Örneğin 
Çin, Tayland ve Vietnam’da, FAO 
önderliğindeki “Doğu Asya’da 
Hayvancılıktan Kaynaklanan Atık 
Yönetimi Projesi” kapsamında yürütülen 
çalışma süreci, su kütleleri ve canlılar 
üzerindeki olumsuz çevresel ve sağlıksal 
etkilerin azaltılmasına yönelik stratejik 
çerçeveye destek vermektedir. 

Proje; teknolojilerin ve yaklaşımların 
değişimini ve aktarımını desteklerken 
atık yönetim politikasına dair çiftçilerde 
ve hükümetlerde farkındalık yaratmayı 
amaçlıyor. Projede hükümet, özel 
sektör, finansal kurumlar, akademik 
birimler, araştırma kuruluşları ve çiftçiler 
arasında işbirliği vurgulanmakta, 
sera gazı emisyonlarının azaltılması 
ve uzun vadeli sosyal, ekonomik ve 
çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması 
amacıyla büyük ve orta ölçekli çiftliklere 
yönelik yeni teknolojiler ve tasarımlar 
desteklenmektedir.
 
FAO aynı zamanda iklim değişikliğinin 
sektör üzerindeki çevresel etkisi, gıda 
güvenliği ile yoksulluğun azaltılması 
üzerindeki dolaylı etkileri ve yoksulluğun 
azaltılmasına dair potansiyeller hakkında 
kapsamlı ve güvenilir değerlendirmeler 
sağlar. Bu bilgiler politik diyalog kurmak, 
stratejik rehberlik etmek ve savunuculuk 
yapmak için kritik önem taşır.

Hayvancılık
Hayvancılık sektörü insanlardan 
kaynaklanan ve iklim değişikliğine sebep 
olan sera gazı emisyonunun yaklaşık 
%14,5’inden sorumlu olmakla birlike sığır 
eti ve sığır sütü üretimi, bu emisyonların 
büyük bir kısmını oluşturuyor (sırasıyla 
%41 ve %20). Hayvancılıktan elde edilen 
ürünlere olan talep, gelirler ve nüfus 
arttıkça önümüzdeki yıllarda artacaktır. Bu 
durum hayvancılık üretim süreçlerindeki 
emisyonların azaltılmasının önemini 
göstermektedir. 

Hayvancılıktan kaynaklanan sera gazı 
emisyonlarının azaltılmasında birçok 
yöntem kullanılabilir. Daha kaliteli yemlerin 
kullanılması enterik fermentasyonu 

ve gübreden kaynaklanan emisyonları 
azaltabilir. Daha iyi hayvan sağlığı ve 
hayvancılık uygulamaları ise üretkenliği 
artırırken “verimsiz” sürülerden 
kaynaklanan emisyonları azaltır; bu 
şekilde gıda güvenliğine ve yoksulluğun 
azaltılmasına katkıda bulunur ve çevreye 
en az düzeyde iz bırakır. Besinleri koruyan 
ve geri dönüştüren gübre yönetim 
uygulamaları da önemli katkı sağlayabilir. 
Birçok durumda bu tür uygulamalar 
verimliliği ve geliri de artıracaktır.

Daha iyi hayvancılık yönetimi ile sera gazı 
emisyonlarını azaltın. 
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İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir 
kalkınmanın güçlendirilmesi
•	 İklim	değişikliği	şu	an	kamu	sağlığını,	gıda	ve	su	güvenliğini	etkiliyor.	İklim	

değişikliği,	eğer	kontrol	altına	alınmazsa	son	yıllarda	yaşanan	gelişmeleri	tersine	
çevirecek	ve	daha	fazla	ilerlemeyi	olanaksız	kılacaktır.

•	 Sürdürülebilir	kalkınmaya	yapılacak	yatırımlar,	sera	gazı	emisyonlarını	azaltmak	
ve	dayanıklılığı	oluşturmak	suretiyle	iklim	değişikliğine	karşı	harekete	geçilmesine	
katkıda	bulunuyor.

•	 İklim	değişikliğine	karşı	harekete	geçilmesi	aynı	zamanda	sürdürülebilir	
kalkınmayı	da	mümkün	kılar.

•	 İklim	değişikliğiyle	mücadele	edilmesi	ve	sürdürülebilir	kalkınmanın	
güçlendirilmesi,	aynı	madalyonun	iki	yüzüdür.	Sürdürülebilir	kalkınma	iklim	
konusunda	faaliyete	geçilmeden	hayata	geçirilemez.	Ayrıca	birçok	sürdürülebilir	
tarım	faaliyeti	iklim	değişikliğinin	temel	sebepleriyle	mücadele	eder.
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FAO
gıda atıkları ve israfı konusunda 47 
ülkeye destek vermektedir. Kayıp 
düzeylerinin belirlenmesine katkıda 
bulunmak için ülkelere teknik destek 
sağlarken, gıda atıklarının ve israfının 
azaltılmasına yönelik olarak ulusal ve 
bölgesel örgütler ile kamu ve özel sektör 
arasında işbirliğini teşvik eder.

Bu süreç, Gıda Atıklarının ve İsrafının 
Azaltılması (SAVE FOOD) konusunda 
Küresel Girişim’i de kapsamaktadır. 
Bu girişim, gıda atıklarının ve israfının 
azaltılması alanında aktif rol oynayan 
600’den fazla firma ve örgütün 
oluşturduğu özel sektörle yapılan 
benzersiz bir işbirliğidir. SAVE FOOD, 
yenilikleri teşvik etmeyi, disiplinlerarası 
diyalog geliştirmeyi ve 
“tarladan sofraya” kadar tüm değer 
zinciri boyunca çözümler bulmak üzere 
bir diyalog başlatmayı amaçlamaktadır.Gıda kayıpları ve 

israfı
Dünyada üretilen gıdanın üçte birinden 
fazlası her yıl kayıp olmakta veya israf 
edilmektedir.  Yıllık 1,3 milyar ton gıdaya 
denk gelen bu miktar dünyadaki 800 
milyon aç insanın doyurulması için yeterlidir. 
Bu, gıda güvenliğinin ve beslenmenin 
geliştirilmesi yolunda kaybedilmiş bir fırsat 
demektir. Kaybedilen veya atık haline gelen 
gıdaların üretimi, işlenmesi ve dağıtım 
süreçleri de küresel sera gazı emisyonunun 
önemli bir kısmını oluşturur. Çöplüklerde 
çürüyen ve karbondioksitten yaklaşık 25 
kat daha zararlı bir gaz olan metan gazını 
salan gıdalar ise ekstra sera gazı emisyonu 
demektir. 

Gelişmekte olan ülkelerde gıdaların önemli 
bir kısmı piyasalara ulaşmadan önce 
bozulurlar. İşleme ve depolama (özellikle 
soğuk depolama) tesisleri ile gelişmiş 
nakliye ağlarına yapılacak yatırımlar 
gıda kayıplarını ve israfını önemli ölçüde 
azaltabilir. Gelişmiş ülkelerde gıda atıkları 
genellikle, estetik açıdan çekici olmayan 
ve tüketime uygun olmasına rağmen son 
kullanım tarihi geçmiş olan gıdalardan 
kaynaklanır. Tüketici davranışlarının 
değiştirilmesi ve teknolojik yeniliklerin 
desteklenmesi, bu alanda önemli bir katkı 
sağlayabilir.

Daha az israf edin. Küresel gıda atık 
emisyonları yaklaşık olarak küresel 
karayolu taşımacılığında ortaya çıkan 
emisyonlara eşittir.
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Küresel Toprak Paydaşlığı’na katılımı ile 
bu alanda bir yol haritasının çizilmesine 
önderlik etmektedir. FAO, Yakın 
Doğu-Kuzey Afrika bölgesinde toprak 
bozulumu ve toprak yönetimindeki 
durumu incelemek amacıyla uluslararası 
ve bölgesel toprak uzmanlarıyla ortak 
çalışmalar yürütmüştür. Bunun için, gıda 
güvenliğinin sürdürülmesi ve toprakların 
çevresel işlevlerinin korunması 
konusunda önemli bir faktör olan sınırlı 
toprak kaynaklarının sürdürülebilir 
yönetimi ve izlenmesi süreçlerine yönelik 
küresel ve bölgesel eylem planları 
hazırlamak üzere Bölgesel Toprak 
Paydaşlıkları kurulmuştur.

Bu ortaklıklar; toprağın korunması ve 
sürdürülebilir verimliliği için küresel 
yönetimi, daha büyük çapta yatırımları, 
teknik işbirliğini, eğitim ve farkındalığı, 
hedeflenmiş toprak araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerini, toprağa dair 
daha kaliteli ve erişilebilir veriler elde 
edilmesini ve toprak kaynaklarının 
sürdürülebilir yönetimi ve korunmasına 
yönelik yöntemlerin, ölçümlerin ve 
göstergelerin uyumlaştırılmasını 
vurgulayan temel ilkeler üzerine 
kurulmuştur.

Doğal kaynaklar
Tarımsal kalkınmadaki şu anki düzen, 
dünyanın doğal kaynaklarının aşırı 
kullanılması ve bozulması yönündedir. 
Küresel su kullanımının yaklaşık %70’i tarım 
faaliyetlerinde gerçekleşir. Ancak tarım için 
kullanılan arazilerin yaklaşık %33’ü toprak 
bozulumundan orta veya üst düzeyde 
etkilenmiş durumdadır. Bu durum çiftçilerin 
üretkenliklerini ve dayanıklılığını azaltmakta, 
aynı zamanda kırsal kesimin geçim kaynağı 
olan ekosistemlerin uzun vadedeki sağlığını 
etkilemektedir.

Bu zorlukların aşılabilmesi için sürdürülebilir 
tarımsal uygulamaların benimsenmesi 
gerekir. Sürdürülebilir toprak yönetimi 
yaklaşımları, tarımsal verimliliği ve 
dayanıklılığı artırır, tarımdan elde edilen 
geliri  yükseltir, havzaların ve toprağın 
sağlığını geri kazandırır. Sağlıklı topraklar 
tarımın ve uzun vadeli gıda güvenliğinin 
temelini oluştururken, karbonun 
tutulmasına da önemli katkıda bulunurlar.

Gelecek nesiller için doğal kaynakları 
koruyun.
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İklim değişikliğinin balıkçılık ve balıkçıların 
geçimleri üzerindeki etkilerine dair 
farkındalığı artırmaya katkıda bulunmakta, 
aynı zamanda önemli politikaların ve 
eylem planlarının geliştirilmesine destek 
olmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. 
FAO, balıkçılık ve su ürünleri sektörlerinin 
küresel ve bölgesel açıdan savunmasızlık 
düzeylerini değerlendirmekle birlikte 
Sorumlu Balıkçılık için İlkeler Rehberi 
oluşturmuştur. 

FAO aynı zamanda, balıkçılık ve su 
ürünleri sistemlerinin zayıf yönlerini 
belirlemek ve onları güçlendirmek, bu 
sistemlerin şoklara, iklim değişikliklerine, 
okyanus asitlenmesine ve doğal 
afetlere uyum sağlama yeteneklerini 
geliştirerek dayanıklılıklarını artırmak için 
çalışmaktadır. FAO, iklim değişikliği ve 
değişkenlik ile mücadele etmek amacıyla 
Gıda Güvenliği ve Yoksulluğun Sona 
Erdirilmesi Bağlamında Sürdürülebilir 
Küçük Ölçekli Balıkçılık Faaliyetlerinin 
Güvenceye Alınmasına Yönelik Gönüllü 
İlkeler içeriğini geliştirmiştir.

Balıkçılık
Okyanuslar ve sulak alanlar küresel gıda 
güvenliği için kritik bir öneme sahip olmakla 
birlikte dünya ikliminin düzenlenmesinde 
etkili rol oynar. Okyanuslar, atmosfere 
oranla yaklaşık 50 kat daha fazla 
karbondioksit depolar ve dünya üzerindeki 
yaşamın yaklaşık %80’ine ev sahipliği 
yapar. Okyanuslar, sulak alanlar ve iç sular 
dünya nüfusunun yaklaşık %12’sinin besin 
kaynağıdır ve bu kesim oldukça az gelir 
elde etmekle beraber, iklim değişiklikliğine 
karşı oldukça savunmasızdır. 

Bu hayati katkılara rağmen dünyanın su 
kaynakları aşırı kullanım, kirlilik ve iklim 
değişikliği gibi etkenlerden ötürü yoğun 
bir yük altındadır. FAO, tropik alanlarda 
yakalanan balık türlerinin 2050 yılı 
itibarıyla %40 düşüş göstereceğini tahmin 
etmektedir.

Gelecek nesilleri doyurabilmek için 
balıkçılık faaliyetlerini ve su ürünlerini 
daha dayanıklı ve verimli hale getirin.
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UNEP ile işbirliğiyle birlikte uluslararası 
temsilcilikler, hükümetler, endüstri 
ve sivil toplum arasında ortaklıklar 
kurulmasını kolaylaştırmak ve 
sürdürülebilir gıda sistemlerine 
geçişi teşvik etmek amacıyla 2011 
yılında Sürdürülebilir Gıda Sistemleri 
Programı’nı kurmuştur.

Tüketim ile üretim arasındaki ilişkiye 
odaklanan program, sürdürülebilir 
tüketim ve üretim uygulamalarının tüm 
gıda sistemlerinde benimsenmesini 
teşvik eder. FAO aynı zamanda, atık 
gıdalarla ilgili tüketici davranışlarının 
değiştirilmesini teşvik etmek üzere Gıda 
Koruma Girişimi’ni de destekler.

Gıda sistemleri
İklim değişikliği gıda üretimini zayıflatırken, 
mevcut tarımsal uygulamalar ve tarımsal 
kalkınma planları tarımın ihtiyaç duyduğu 
doğal kaynakları tehdit ediyor. Tüm bunlar 
olurken biz ise kronik olarak gıdaya 
erişim problemi yaşayan yaklaşık 800 
milyon kişinin açlık sorununu bitirmek için 
çalışmaktayız.
Mevcut durum bu amaç için artık yeterli 
değil. Üretim, dağıtım ve tüketim 
düzenlerinin bu karmaşık zorluklarla 
mücadeleyi mümkün kılacak şekilde 
değişmesi gerekli. Bu yüzden sürdürülebilir 
gıda sistemlerine geçmeye ihtiyacımız var. 

Tüketicilerin, sürdürülebilir şekilde üretilmiş 
gıdaları satın almak gibi özellikle önemli bir 
rolü vardır. Bu; doğal kaynakların daha iyi 
yönetilmesi, çevreyi daha iyi koruyabilme 
ve belli başlı uluslararası iş standartlarına 
uyum anlamına gelir. Bu tür tüketici 
kararlarının oluşturacağı toplam etki gıda 
değer zincirlerini kökünden değiştirebilir.
Bu tür kararların daha bilinçli alınmasını 
sağlayabilecek bir takım etiketleme kuralları 
ve araçları halihazırda mevcuttur. Örneğin 
birçok ülke, tüketicilerin daha bilinçli alımlar 
yapması için kullanabileceği sürdürülebilir 
deniz mahsulleri rehberleri oluşturmuştur.

Sıfır Açlık Nesli için gıda 
sistemlerini sürdürülebilir hale 
getirin.
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Bu bilgi ürününde kullanılan görsel öğeler 
ve bilgilerin sunumu, herhangi bir ülkenin, 
bölgenin, şehrin veya alanın ve buraların 
yetkili makamlarının yasal statüleri ve 
gelişmişlik düzeyleri ve de sınırlarının 
belirlenmesine dair herhangi bir Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 
görüşü içermemektedir. Çeşitli firmalardan 
ve de (patentli olsun ya da olmasın) üretici 
ürünlerinden bahsedilmesi, FAO’nun bu 
firmaları ve ürünleri benzer niteliklere sahip 
olan ve bu yayında adı geçmemiş başka 
firmalara ve ürünlere tercih ettiği, veya bu 
firmaların ve ürünlerin tercih edilmesini 
onayladığı anlamına gelmez. Bu bilgi 
ürününde belirtilen görüşler yazar(lar)
ın görüşleridir ve FAO görüşlerini ve de 
politikalarını yansıtmayabilirler.
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