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Dünya GıdaGünü

Her yıl 16 Ekim’e denk gelen Dünya Gıda Günü, 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 
doğum günüdür. Örgüt, 1945 yılında bu günde 
kurulmuştur. Dünyanın dört bir yanında 150 ülkede 
düzenlenen Dünya Gıda Günü açlıkla ilgili farkındalık 
oluşturur ve herkesin güvenli ve besin değeri yüksek 
gıdalara erişmesini amaçlar. 

“İklim değişiyor. O halde gıda ve tarım da değişmeli”, 
2016 Dünya Gıda Günü’nün konusunu oluşturuyor. 

FAO, gelişmekte olan ülkelere açlıkla mücadele 
edilmesi ve herkesin aktif ve sağlıklı bir yaşam 
sürdürebilmesi için yeterli besleyici gıdaya sahip 
olabilmesi konusunda yardım ediyor. FAO, genellikle, 
dünyanın yoksul ve aç insanlarının %80’inin yaşadığı 
kırsal kesimlerde çalışıyor. Ana hedeflerini açlığı ve 
yoksulluğu sona erdirmek, insanların besleyici gıdalar 
tüketmesini sağlamak ve ülkelere doğal kaynaklarını 
daha iyi yönetmeleri konusunda yardımcı olmak 
oluşturuyor. FAO dünyada 100’ün üzerinde ülkede 
mevcuttur ve merkezi İtalya’nın Roma şehrindedir.

Dünya Gıda Günü 
Faaliyet Kitabı
Ormanlardaki tüm ağaçları kesersek, denizlerimizi ve 
okyanuslarımızı veya iklim değişikliğinden etkilenen 
insanları korumak için hiçbir şey yapmasak ne olurdu? 
Dünya Gıda Günü 2016 Faaliyet Kitabı, masalsı bir 
dünyadaki iklim değişikliği ve tarımla ilgili sorunlara, 
Lorenzo Terranera’nın çizimleri üzerinden bakıyor. 
Her çizim, Dünya Gıda Günü konusuyla ilgili önemli bir 
mesajı keşfetmeye davet ediyor.

İklim değişikliği ve açlığa çözüm bulmak için en 
sevdiğiniz masal karakterlerine katılın. Hepimiz 
üzerimize düşeni yaparsak bu çözümlerin her biri 
gerçeğe dönüşebilir. Kitabın sonunda verdiğimiz 
ipuçları ise harika bir başlangıç noktası!

Bunun için kitapta bulunan resimlerin bazı yerleri 
yarım bırakıldı ve beyaz alanları renklendirmek 
için hayal gücünüzü kullanmanızı bekliyoruz. 
Birlikte çalışarak nasıl iklim değişikliğiyle mücadele 
edebileceğimizi, gezegenimizi koruyacağımızı ve açlığı 
sona erdirebileceğimizi gösterin.

Dünya Gıda Günü 
Yarışması
İklimimiz değişiyor. Sizden, gıda ve tarımın da neden 
değişmesi gerektiğini bize anlatmanızı istiyoruz. Bunu 
iki şekilde yapabilirsiniz.

5-19 yaşları arasında iseniz Dünya Gıda Günü konulu 
bir afiş tasarlayabilir, 13-19 yaşları arasında iseniz 
aynı zamanda 1 dakikalık bir video da çekebilir ve bu 
videoda iklim değişikliği, gıda ve tarımla ilgili neler 
düşündüğünüzü anlatabilirsiniz.

Yarışmaya girmek çok kolay. Çocuklar, öğretmenler 
veya eğitmenler afiş veya videolarını www.fao.org/
WFD2016- Contest adresinden gönderebilirler.

Giriş için son tarih 30 Eylül 2016.
Afiş ve video yarışmalarının kazananları Dünya Gıda 
Günü web sitesinde ve FAO sosyal medya kanallarında 
açıklanacak ve tüm dünyadaki FAO ofisleri tarafından 
duyurulacak. Kazananların eserleri aynı zamanda 
Dünya Gıda Haftası’nda (10-14 Ekim 2016) Roma’daki 
FAO merkezinde sergilenecek ve kazananlar, takdir 
sertifikasının yanı sıra bir de sürpriz hediye çantası 
alacak.

GİRİŞ 

Eğitimciler için bir mesaj

Dünya Gıda Günü Faaliyet Kitabı eğitimciler, öğrenciler ve 
2016 Dünya Gıda Günü konusu hakkında bilgi sahibi olmak 
isteyenler için hazırlanmıştır. Kitap, Dünya Gıda Günü 
afiş ve video yarışmasına katılmak isteyen genç insanlara 
ilham vermek için de kullanılabilir. Kitaptaki görseller, 
öğrencilerinizin hayal güçlerini kullanması ve gezegenimiz için 
olumlu bir geleceği kağıda dökmeleri için yarım bırakılmıştır.

İklim değişikliği,  
gıda ve tarım
Günlük işlerimiz, kararlarımız ve davranışlarımızın 
tümü iklim üzerinde etkiler bırakır. İklim değişikliği 
gezegenimizin sağlığını etkiliyor ve dünyamızı 
değiştiriyor, daha fazla doğal afete ve çevre 
sorunlarına yol açıyor ve tüm bunlar gıda üretmemizi 
daha zor hale getiriyor. Gıdanın üretimi sorunun bir 
parçası; çünkü kısa yollardan istediğimizi alırken aynı 
zamanda gezegenimize zarar veriyoruz. 2050 yılının 
sonunda 9,6 milyara ulaşacak dünya nüfusunun artan 
gıda gereksinimlerini karşılamak için, ihtiyacımız olan 
gıdaları gezegenimizi yok etmeyi sürdürmeyecek 
şekilde yetiştirmeyi öğrenmek zorunda kalacağız.

İklim değişikliğine  
uyum sağlamak
İklim değişikliğine uyum sağlamak, gelecekte 
ihtiyacımız olan gıdayı yetiştirme yöntemlerimizi 
değiştirmek anlamına gelir, tabi ki gezegenimizin 
sağlıklı kalmasına da özen göstererek. Uyum 
sağlamak aynı zamanda, iklim değişikliğinden 
en fazla etkilenen yoksul insanları, kuraklık gibi 
doğal afetlere hazırlamak ve engellenemeyen 
felaketlerden daha hızlı kurtulmalarını sağlamak 
gibi yöntemlerle onları desteklemek anlamına gelir. 
Gıdamızı ve tarım uygulamalarımızı iklim değişikliğine 
uyarlarken sürdürülebilir bir yol izlememiz gerekir. 
Sürdürülebilirlik tamamen geleceğe yöneliktir - amacı, 
büyüyen nüfusu ve bizden sonra gelecek nesilleri 
besleyebilecek sağlıklı bir dünya oluşturmak ve bu 
dünyayı korumaktır.

Biz Sıfır Açlık  
Nesliyiz
Yaklaşık her 9 kişiden 1’inin gece aç uyuduğunu biliyor 
muydunuz? Bu, toplamda yaklaşık 800 milyon insan 
demektir. Şu an dünyadaki herkesi besleyebilecek 
kadar gıda üretiyoruz, peki bu durumda neden hala bu 
kadar aç insan var? Açlığın birçok sebebi vardır: yoksul 
insanlar gıda alacak paraya sahip olamayabilirler, 
savaş insanların gıdaya erişimini engelleyebilir, doğal 
afetler açlığa sebep olabilir ve çok fazla gıda israf 
edilmektedir. İyi haber ise, dünyanın dört bir yanındaki 
liderlerin açlığı sona erdirmek istemesidir. Geçen yıl 
193 ülke, amaçlarından biri 2030 yılı itibarıyla dünyada 
açlığı tamamen bitirmek olan 17 Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefi’ne katkı yapmayı taahhüt etti. Ancak 
bu sadece liderlerin tek başına yapabileceği bir iş değil. 
Liderlerin; uluslararası örgütlerin, çiftçilerin, okulların, 
üniversitelerin, şirketlerin ve sizin yardımınıza ihtiyacı 
var. Beraber çalışırsak açlığı yeryüzünden silen 
ilk nesil, yani Sıfır Açlık Nesli olabiliriz. Açlığı sona 
erdirmek herkesin sorumluluğudur ve bu konuda 
hepimizin, kimi zaman gündelik hareketlerimizi ve 
kararlarımızı değiştirmek kadar basit sayılabilecek bir 
rolü vardır.
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Yedi değişim alanı
2016 Dünya Gıda Günü, iklim değişikliğine uyum 
sağlamak için değişim yapılması gereken yedi gıda 
ve tarım alanını konu ediniyor. Dünyadaki açlığı sona 
erdirmemizin tek yolu budur.

Değişimin olması gereken yedi alan: 
Ormancılık 
Tarım
Hayvancılık yönetimi
Gıda israfı
Doğal kaynaklar 
Balıkçılık
Gıda sistemleri

Ormancılık
Dünyadaki birçok insan ormanlarda yaşıyor veya 
ihtiyaç duydukları gıdayı ormanlardan temin ediyor. 
Ormanlar sadece insanlar ve diğer canlılar için koruma 
ve gıda sağlamakla kalmaz, karbondioksit gibi gazları 
temizleyerek soluduğumuz havayı da temizler ve bize 
bolca taze su verir. Her yıl tarımsal alanlara yer açmak 
veya başka sebeplerden dolayı binlerce ağaç kesiliyor 
ve ormanlarımız hızla tükeniyor. Gezegenimizin ve 
üzerinde yaşayan canlıların sağlığını korumak için 
ormanlarımıza sahip çıkmalıyız.
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Tarım
İklim değiştikçe gıdanın yetiştirme ve üretim 
biçimlerinin de değişmesi gerekir. İklim değişikliği; 
sel, kuraklık ve mevsim normallerinin üzerindeki 
sıcaklıklar gibi doğal afetler sebebiyle gıda yetiştirmeyi 
zorlaştırıyor. Büyüyen küresel nüfusu daha 
sürdürülebilir şekilde besleyebilmek için gıda ve tarım, 
iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamalıdır. 
Dünyanın en yoksul insanlarının büyük bir çoğunluğu, 
iklim değişikliğinin sebep olduğu doğal afetlerden en 
çok etkilenen çiftçilerdir. Bu yüzden çiftçilerin kötü 
hava koşullarına hazırlıklı olmaya yönelik becerilerini 
güçlendirmemiz önemlidir; durum özellikle kötü 
olduğunda ve doğal afetler kaçınılmaz hale geldiğinde, 
kayıplarını ve zararlarını telafi ederek çiftçilere destek 
olmamız gerekir.

Hayvancılık yönetimi
Çiftçilerin inek, keçi, koyun, domuz, eşek ve deve gibi 
hayvanları besleme şekli, tarım kaynaklı sera gazının 
en büyük kısmını oluşturur. Çiftçilerin bu hayvanları 
besleme şeklini değiştirmek, bu süreçlerde daha az 
zararlı gaz üretilmesini sağlamak açısından önemli bir 
adımdır. Gelecekte artan nüfusu beslemek için daha 
fazla hayvana ihtiyaç duyacağımız düşünülürse, bu 
bilgi özellikle önemli hale gelmektedir. Et üretiminde 
sebze ve bakliyata (örneğin mercimek, fasulye, bezelye 
ve nohut) kıyasla daha fazla doğal kaynak, özellikle su 
kullanılır. Haftada en az bir kez etsiz yemek yemeniz, 
bu konuya destek vermeniz anlamına gelecektir.



Dünya Gıda Günü 2016 - Faaliyet Kitabı 

10 11

Gıda israfı
Her gün tükettiğimiz gıdaları üretmek için önemli 
derecede sera gazı atmosfere salınır. Ancak en kötüsü, 
dünyada üretilen gıdanın üçte birinden fazlasının 
her yıl kayıp olması veya israf edilmesidir. Gıdanın 
israf edilmesi, onun üretiminde kullanılan paranın, 
iş gücünün ve enerji, toprak ve su gibi kaynakların 
da israf edilmesi anlamına gelir. İsraf edilen gıdalar 
genellikle çürümeye bırakıldıkları atık sahalarına gider. 
Atık gıdaların çürümesi ise çevremiz için zararlıdır, 
çünkü en zararlı sera gazlarından biri olan metan gazı 
salınımı bu durumlarda ortaya çıkar. Yemeğinizden 
kalanları sonra tüketmek için saklayarak, yemekleri 
parça parça dondurarak, öğünlerinizi planlamada 
anne-babanıza yardım ederek, marketten sadece 
ihtiyacınız olan gıdaları alarak ve görünüşü o kadar da 
güzel olmayan meyve ve sebzeleri almaya çalışarak 
gıda israfınızı azaltabilirsiniz.

Doğal kaynaklar
Şu an gıda üretmek için ihtiyacımız olandan çok 
daha fazla doğal kaynak kullanıyoruz. Bu kaynaklar 
sınırlı seviyelerde bulunuyor ve gelecekte ailelerin 
bu kaynaklara ihtiyacı var. Aynı zamanda, dünyanın 
değerli kaynaklarını oldukça kötü kullanıyoruz ve 
önemli ekosistemlere zarar veriyoruz. Ormanları 
yok ediyoruz, su sistemlerimizi kirletiyoruz ve 
topraklarımıza zarar veriyoruz. Toprak sürdürülebilir 
şekilde korunursa, yüksek miktarda karbon 
depolayarak atmosferdeki sera gazlarını önemli 
ölçüde azaltılabilir. Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir 
şekilde yönetirsek, açlığın sona erdirilmesine yardımcı 
olmakla kalmaz, iklim değişikliği ile de mücadele 
edebiliriz. 
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Balıkçılık
Dünyadaki birçok insan geçimini sağlamak ve ailelerini 
besleyebilmek için denizlere, okyanuslara ve sulak 
alanlara ihtiyaç duyar. Okyanusların derinlikleri yüksek 
miktarda karbondioksit için depo görevi görür ve 
aynı zamanda dünya üzerindeki yaşamın yarısına 
ev sahipliği yapar. Yükselen okyanus seviyeleri, 
daha yüksek su sıcaklıkları, kirlilik ve aşırı avcılık, 
denizlerimizin, okyanuslarımızın ve sulak alanlarımızın 
artık sağlıklı olmadığı ve bir şeyler yapmazsak artık 
balık olmayacağı anlamına gelir. Balıkları avlama 
şeklimizi ve yediğimiz balıkları değiştirmemiz, 
denizlerimizin ve okyanuslarımızın gelecek yıllarda 
balıktan yoksun olmamasına yardımcı olacaktır.

Gıda sistemleri
2030 yılı itibarıyla açlığı sona erdirmemizde bize 
yardımcı olacak başka bir konu da sürdürülebilir gıda 
sistemleri oluşturmaktır. Gıda sistemi nedir? Gıdalar 
tabağınıza gelmeden önce tarlalardan arazilere, 
pazarlardan süpermarketlere ve sonrasında evinize 
kadar uzun bir yolculuktan geçer. Bu uzun süreç bir 
zincir gibi birbirine bağlıdır ve “gıda sistemi” olarak 
bilinir. Bir halkanın kırılması veya beklediğimiz 
gibi, örneğin yeterince gıda olmaması nedeniyle 
işlememesi halinde, tüm süreç kesintiye uğrar. 
Sürdürülebilir bir gıda sistemi, gezegenimize zarar 
vermeden artan nüfusumuzu besleyebilir. Açlığın 
tamamen bitirilerek Sıfır Açlık Nesli olmamızın en 
önemli koşulu budur. Sürdürülebilir şekilde ve yerel 
olarak üretilmiş, adil ticaret damgası bulunan gıdaları 
satın alarak bu sürece katkıda bulunabilirsiniz.
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Dünyamızı değiştirmek için iklimle ilgili  
yapılabilecek şeyler

Dünyamız ısınıyor. Buzullar eriyor, deniz seviyeleri yükseliyor ve kuraklık, tufanlar ve seller gibi olağanüstü hava 
olayları giderek daha sık görülmeye başlıyor. Tüm bu durumların iki ortak noktası var: 1. birçoğu çiftçi olan ve 
gıda üretmesi giderek zorlaşan, dünyanın en yoksul insanları üzerinde en büyük etkiyi bırakıyorlar; ve 2. 2030 
itibarıyla açlığın bitirilmesi olarak belirlenen küresel hedefi tehdit ediyorlar.

İyi haber ise, biz bu duruma yardım edebiliriz. Bunun için, daha az gıda israf etmemiz, ormanlarımıza sahip 
çıkmamız, su ve toprak gibi dünyanın değerli doğal kaynaklarını korumamız, daha az enerji tüketmemiz veya 
daha az kirliliğe sebep olan enerji kaynaklarını kullanmamız gerekiyor.

SİZ bu konuda ne yapabilirsiniz? Günlük alışkanlıklarınızı değiştirip basit kararlar vererek iklim değişikliği ile 
mücadele edebilirsiniz. Sizi aşağıdaki eylemlerden dört tanesini seçip bunları yapmaya davet ediyoruz. 

Suyu israf etmeyin.
Uzun banyolar yerine kısa duşlar alın. Küvetler, 5-10 
dakikalık duşlara göre çok daha fazla su kullanılmasına 
sebep olur. Dişlerinizi fırçalarken suyu kapatın. 
Musluk akarken dişlerinizi temizlemek için 6 litre 
su harcarken, musluğu kapamanız sadece 1 litre su 
harcamanız anlamına gelir. Anne-babanıza musluk 
sızıntılarını tamir etmelerini hatırlatın. Sızıntı yapan bir 
musluk yılda 11.000 litreden fazla suyu israf edebilir! 
Kıyafetlerinizi daha bakımlı kullanabilirsiniz, bu 
şekilde anne-babanız her giydiğinizde bunları yıkamak 
zorunda kalmaz; giysilerinizi yıkanmadan önce en az 
3 kez giymeye çalışın. Anne-babanıza aynı zamanda 
çamaşır makinesini tam doldurmalarını ve kurutma 
makinesi kullanmak yerine çamaşırları asabileceklerini 
söyleyebilirsiniz. Bu seçim sudan, elektrikten ve 
deterjandan tasarruf sağlayacaktır. Bahçenizdeki 
bitkiler, topladığınız yağmur suları ve ellerinizi ve 
bulaşıkları yıkarken kullandığınız kirli su olan “gri su” 
ile sulanabilir.

Yeni şeyler yiyin.
Her hafta bir et yemeği yerine tam vejeteryan 
(mercimek, fasulye, bezelye ve nohut gibi bakliyat 
içeren) bir öğün yemeye çalışın. Bitkilere kıyasla 
etin üretiminde daha fazla doğal kaynak, özellikle 
su kullanılır. Milyonlarca hektarlık yağmur ormanı, 
inek gibi besi hayvanlarına otlak alanları oluşturmak 
amacıyla kesiliyor veya yakılıyor. Uluslararası Bakliyat 
Yılı’nın ön plana çıkardığı lezzetli ve bakliyatlı yemek 
tariflerini keşfedebilir ve bakliyatla ilgili ilginç bilgileri 
öğrenebilirsiniz.

Denizlerimiz balık dolu olsun.
Arkadaşlarınızı ve ailelerinizi, mezgit veya ton balığı 
gibi aşırı avlanma riski altındaki balıklar yerine 
uskumru ve ringa gibi balıkları yemek için ikna edin. 
Eko-etiketli veya sertifikalı olmasına dikkat ederek 
sürdürülebilir şekilde yakalanmış veya sürdürülebilir 
çiftlik uygulamalarında elde edilmiş balıklar satın 
alabilir veya restoranlarda deniz ürünü sipariş ederken 
üretiminin sürdürülebilir olup olmadığını sorabilirsiniz.

En iyisi enerji verimliliğidir.
Aileniz buzdolabı veya çamaşır makinesi gibi ev 
eşyalarını değiştirmeyi düşünüyorsa, daha az elektrik 
tüketen enerji verimliliği olan ürünler almalarını 
önerebilirsiniz. Odadan çıkarken ışıkları söndürerek, 
TV’nizi, müzik setinizi ve bilgisayarınızı bekleme 
konumunda bırakmak yerine tamamen kapatarak 
ve enerji tasarruflu ampuller kullanarak daha az 
enerji tüketebilirsiniz. Kışın uyurken üzerinize bir kat 
daha kazak giyerek anne-babanızdan ısıtmayı biraz 
azaltmasını isteyebilir, yazın ise pencerelere gölgelik 
takabilirsiniz.
Organik gıdalar satın alın.
Organik tarım, topraklarımızın sağlıklı kalmasını ve 
karbon saklayabilmesini, dolayısıyla iklim değişikliğini 
azaltabilmemizi sağlar. Yerel marketlere ve pazara 
gittiğinizde anne-babanızın organik ve adil ticaret 
ürünlerini bulmalarına yardımcı olun.

Toprakları ve suyu temiz tutun.
Yerlerde çöp olmasına izin vermeyin ve anne-
babanızdan, ağartıcı veya diğer güçlü kimyasallar 
içermeyen ev temizlik malzemeleri kullanmalarını 
isteyin. Çöpleri azaltarak ve çevre dostu ürünler 
kullanarak su kirliliğinin ve toprak bozulumunun 
önüne geçebiliriz.

Güneş panelleri ve diğer yeşil enerji 
sistemlerini kullanın.
Öğretmeninize ve anne-babanıza mevcut hibeleri 
ve devlet teşviklerini sorun, panelleri ve yeşil 
enerji sistemlerini evde, okulda ve işte nasıl 
kullanabileceğinizi öğrenin.

Dünyanın değerli doğal 
kaynaklarını koruyun
Dünya bize gıda yetiştirmemiz ve sağlıklı hayatlar 
sürmemiz için tüm imkânları doğal kaynaklar 
aracılığıyla verir. Bu kaynaklar toprak, su, hayvanlar ve 
bitkilerdir. Su ve toprak olmadan gıda yetiştiremeyiz. 
Su kirli olduğunda ve toprak tüm zengin minerallerini, 
yani verimini kaybettiğinde ise yeterince sağlıklı ve 
besleyici gıdalar yetiştiremeyiz. Gezegenimizdeki 
herkes için güvenli ve besleyici gıdalar yetiştirmeye 
devam etmek istiyorsak, doğal kaynaklarımızı 
korumamız gerekir.
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İhtiyacınız olan kadarını alın.
Haftalık alışveriş listesi hazırlayıp bu listeye uyarak 
anne-babanızın öğünleri planlamasına yardım edin! 
Böylece aileniz hem daha az gıda israf edecek, hem de 
daha fazla para tasarrufu edecekler!

Çirkin meyve ve sebzelere şans verin.
Görünüşü çok da güzel olmayan meyve ve sebzeler 
insanlar onları beğenmediğinden genelde bir kenara 
atılırlar. Aslında onlar da tatları daha iyi olmasa 
bile görünüşü güzel olanlarla aynı tada sahiptir. 
Anne-babanızla çirkin meyve ve sebzeleri almaları 
hakkında konuşun ve bu gıdaları değerlendirerek israf 
edilmekten kurtarın.

Etiketlere kanmayın.
“Tavsiye edilen tüketim tarihi” ile “son kullanım tarihi” 
arasında fark vardır. Bazen gıdalar “tavsiye edilen 
tüketim  tarihi”nden sonra da tüketilebilir, ama “son 
kullanım tarihi”, bu tarihten itibaren bu gıdaları 
tüketmenizin güvenli olmadığı anlamına gelir. Ailenize 
bu iki kavram arasındaki farkı öğretin ve onlardan 
gıdaları atmadan önce dikkatlice kontrol etmelerini 
isteyin.

Plastik kullanımınızı sınırlayın.
Ailenizden daha az paketlenmiş gıda almalarını, 
alışverişe kendi çantalarıyla gitmelerini ve yeniden 
kullanılabilir su şişeleri ve çay-kahve fincanları 
kullanmalarını isteyin.

Geri dönüşüm.
Kağıt, plastik, cam ve alüminyum yeniden 
dönüştürülerek çöplüklere giden atıkların miktarını 
azaltır.

Gıdalarınızı akıllıca saklayın.
Anne-babanıza buzdolabını doldurduğunda eski 
gıdaları daha öne, yeni gıdaları da arkaya koymasını 
önerin. Gıdalarınızı taze tutmak için hava geçirmez 
kaplar kullanın, ayrıca paketleri kapalı tutarak içlerine 
zararlıların girmesini engelleyin.

Kalan yemeklerinizi sevin.
Anne-babanız fazla yemek yaptıysa, bu yemekleri 
atmayın! Bir kısım yemeği sonraki gün yemek için 
dondurmalarını veya sonraki gün yenebilecek başka 
bir gıdaya dönüştürmelerini isteyin. Restoranda 
yiyorsanız, az ve öz seçimler yapın. Bir porsiyonun size 
fazla geleceğini düşünüyorsanız yarım porsiyon yemek 
isteyin. Kalan yemeğinizi eve götürün. Böylece hem 
paranızdan hem de gıdanızdan tasarruf edersiniz.

Gıdalarınızı ekin.
Bazen gıda israfı kaçınılmaz olur, ancak bu 
gıdalarınızın çöpe gideceği anlamına gelmez. Meyve ve 
sebze kabuklarını ve yumurta kabuklarını çöpe atmak 
yerine, anne-babanıza bir kompost kabı yaptırın. 
Çöpe atılması halinde sera gazı yayacak olan gıdaları 
bu şekilde kullanmak daha faydalıdır, aynı zamanda 
bahçeniz de gıda artıklarının besleyiciliğinden 
faydalanacaktır.

Daha az israf yapın, daha az 
iz bırakın.
Her sene karbondioksit gibi sera gazlarının salınımıyla 
karbon üretiriz. Örneğin otomobil veya uçakla seyahat 
ederek ya da elektrik kullanarak sera gazlarına katkıda 
bulunuruz. Buna benzer bir şekilde yemeyi seçtiğimiz 
gıdalarımızda da görünmeyen bir iz bırakırız. Ancak 
otomobillerin tersine, yemeğinizin sebep olduğu sera 
gazlarını gözlerinizle göremezsiniz. Tabağınızdaki 
yemeğin tarladan sofranıza kadar ettiği yolculuğun her 
anında karbon salınımı vardır. 

Daha fazla sebze ve bakliyat ve daha az et yemeye ek 
olarak, israfı şu şekillerde de azaltabiliriz:

Çöplerinizi kullanmayı bilin.
Az kullanma, yeniden kullanma ve geri dönüşüme ek 
olarak, normalde çöpe atılmaması gereken pil, boya, 
cep telefonu, ilaç, kimyasallar, suni gübre, araba lastiği, 
kartuş gibi öğeleri geri dönüştürmeyi veya doğru 
şekilde nasıl elden çıkaracağınızı öğrenin. Bu ürünler, 
özellikle de su sistemlerine girdiklerinde çevreye 
çok büyük zarar verir. Örneğin doğru şekilde elden 
çıkarılmamış plastik bir ürün sucul yaşam alanlarına 
önemli zararlar verebilir ve her sene çok sayıda deniz 
canlısının ölümüne sebep olabilir.

Bisiklet sürün, yürüyün veya toplu 
taşıma kullanın.
Ailenizin karbon izini azaltmak için yakın yerlere 
yürüyerek ya da bisikletle gitmenin mümkün olup 
olmadığını sorun, mümkünse toplu taşıma kullanmayı 
önerin.

Alışverişi yerel yapın.
0 km’lik yakın bir çevrede alışveriş yapın. Aile olarak 
alışverişinizi yerel yaparak mahallenizdeki işletmeleri 
destekleyebilir ve (örneğin kamyonların uzun 
mesafelere gıda taşımalarını engelleyerek) gıda izinizi 
azaltabilirsiniz. 

Şehirleri daha da yeşil yapın.
Öğretmeninizi bir okul bahçesi yapmaya teşvik ederek 
etrafınızı yeşillendirin. Evinizde de sebze bahçesi 
yapabilir ya da çatıda veya balkonda yetiştirmek üzere 
küçük bir kapta bahçe oluşturabilirsiniz. Yeriniz yoksa 
ailenize danışarak komşularınızla birlikte yakındaki 
boş bir alanda toplu bir bahçe oluşturun. Bitkiler ve 
yeşil alanlar gölge oluşturur, havayı temizler, ortamı 
serinletir ve su kirliliğini azaltır.

Ormanları koruyun ve  
kağıt israf etmeyin.
Mümkün olduğunca az kağıt kullanın: fotokopi 
çektirirken veya çıktı alırken kağıtların her iki yüzünü de 
kullanın ve sadece gerçekten ihtiyacınız olduğunda çıktı 
alın. Çizimleriniz ve notlarınız için evdeki ve okuldaki 
atık kağıtları toplayın ve hem okulda, hem de evde, 
orman dostu geri dönüştürülmüş kağıt, kağıt havlu, 
tuvalet kağıdı almayı önerin. Ailenize sürdürülebilir 
şekilde üretilmiş keresteden veya kontrplaktan yapılmış 
eşya almalarını ve posta kutunuza “gereksiz posta 
atmayın” uyarısını asmalarını söyleyin.

İklim değişikliğine dair güncel 
haberleri alın
Yerel haberleri takip edin ve FAO’nun iklim değişikliği 
websitesi ya da @FAOclimate sosyal medya adresini 
takip edin.

Herkese duyurun! 
İklim değişikliğiyle mücadeleye dair ilginç bir sosyal 
medya paylaşımı görürseniz, beğenmekten ziyade 
paylaş butonuna basın. Sesinizi duyurun! Konuyla ilgili 
yerel ve ulusal makamlara dair daha fazla bilgi edinin 
ve gezegenimize yardım eden girişimlere nasıl destek 
olabileceklerini araştırın.

Paylaşın.
Arkadaşlarınıza, ailelere ve yardım kuruluşlarına 
verebileceğiniz giysileriniz, oyuncaklarınız ve 
kitaplarınız olup olmadığını araştırın. Enerjiden ve 
paradan tasarruf etmek için ikinci el kitaplar, giysiler ve 
eşyalar alın.

Ekolojik bir gezgin olun.
Ailenizle tatile giderken, mümkünse uçakla gitmemeyi 
tercih edin. Uçaklar atmosfere önemli miktarda CO2 
bırakır. Mutlaka uçakla gitmeniz gerekiyorsa, karbon 
emisyonu telafi programları olan hava yollarını tercih 
edin ya da sebep olduğunuz karbon emisyonunu telafi 
etmek için bir ağaç dikme kampanyasına katılın.

Çevreci bebekleri teşvik edin.
Anne-babanıza, kardeşiniz için kumaş bezler 
kullanmayı veya çevreye karşı sorumlu bir markanın 
ürünlerini kullanmayı önerin.

İklim açısından akıllıca 
davranmanın diğer yolları.
Dünyanın doğal kaynaklarını korumanın ve daha 
az gıda israf etmenin farklı yollarını size gösterdik. 
Ancak gezegenimizi sağlıklı kılmak ve açlığı bitirmek 
için yapabileceğiniz başka şeyler de var. Bu 
saydıklarımızın herhangi birisini şu ana dek yapıyor 
muydunuz? İçlerinde deneyebileceğiniz bir şey var 
mı?

Sosyal ağlarda #WFD2016 etiketini kullanarak iklim 
değişikliğiyle nasıl mücadele ettiğinizi bize duyurun!
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İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve açlığı bitirmek 
için davranışlarımızı ve hareketlerimizi değiştirmemiz 
gerektiğini öğrendiniz. Şimdi bunun için yapmayı 
seçtiğiniz dört aktiviteyi buraya yazın:

1. 

2. 

3.

4.

Sağdaki resimlere bakın.
Ne görüyorsunuz? Bir resim diğerinden daha mı 
iyi görünüyor? İki resmin de ne anlama geldiğini 
düşünüyorsunuz?

İklim değişikliği dünyamızı çok çeşitli şekillerde 
değiştirebilir, bu değişikliklerin bazıları olumlu, 
birçoğu olumsuz olabilir. İklim değişikliğinden dolayı 
ailelerin zarar görmesinin önüne geçmeliyiz. Ayrıca bu 
değişimlerin gelecekteki ailelerin artan küresel nüfusu 
beslemek için yeterli besini üretebileceğinden emin 
olmalıyız.

İklim değişikliğinin dünyamızı olumsuz etkilememesi 
için davranışlarımızı BUGÜN değiştirmemiz gerekir. 
Yukarıda seçtiğiniz dört davranış küçük şeyler olabilir, 
ama herkes buna katılır ve üzerine düşeni yaparsa 
dünyamızı ve insanları besleyebilir ve Sıfır Açlık Nesli 
olabiliriz.
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